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REDAÇÃO e QUESTÕES SUBJETIVAS / Partes integrantes e inseparáveis da Prova Objetiva 

Faça a REDAÇÃO e responda — obrigatoriamente — a pelo menos 1 (uma) questão subjetiva. 

Prezado(a) Candidato(a) 

 

Saiba, antes de iniciar a tarefa solicitada, que a Banca Examinadora não levará em consideração as suas opiniões – sejam 

quais forem – que se fizerem presentes no texto a ser redigido e sim a sua capacidade de se expressar, de concatenar ideias, de 

argumentar mediante pensamento organizado, construindo frases que respeitem as normas cultas da Língua Portuguesa.  A 

avaliação se restringe a isso e na forma consagrada no art. 7.º do Regulamento do Processo Seletivo. 

 
Redija em, no mínimo, um espaço de 10 (dez) linhas,  comentando como você analisa a afirmação de que “vivemos uma espécie de 

epidemia de mal estar em uma época em que a busca pela felicidade é algo quase obrigatório”. Este pensamento é 

encontrado no texto da prova de Língua Portuguesa, Como lidar com a tristeza, de autoria de Carol Castro. 
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                                                                                                                                                                                    Se necessário, continue e conclua no verso desta. 

Identifique-se aqui!  

Inscrição Nome legível Assinatura 
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As 3 questões subjetivas abaixo, também, estão relacionadas ao texto “Como lidar com a tristeza”, de autoria de Carol Castro. 

 

 

Interpretação  

 

   

O que pode ser entendido pela expressão: “ ...O Prozac não teria sido um megahit da década...” (década de 90). 

 

 

Resposta:______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

Conhecimentos gerais  

 

Por séculos ela era uma doença misteriosa chamada apenas de melancolia. Como é conhecida hoje? 

                                                                       

Resposta:_________________________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

Conhecimentos atualizados  

 

Como são identificados aqueles que acreditam ser a doença referida na questão anterior “ ... uma característica do nosso 

cérebro, provocada por algo que nos ajudou a sobreviver: somos um bicho sociável”? 

 

 

Resposta:________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                      2ª ETAPA 

                                        G A B A R I T O  1 

 

3 

 

Matemática 

 

31) Pedrinho tem 8 anos e ganhou de sua avó R$135,00. Ele queria comprar um brinquedo que custava R$140,00. Sua avó em 

vez de dar os R$5,00 restantes, disse, para ensiná-lo sobre investimento, que guardaria o dinheiro dele por um período à 

taxa de 1% ao mês, a juros compostos, claro. Por quanto tempo o Pedrinho teve que esperar para juntar os R$5,00 restantes? 

 

a) 1 mês 

b) 2 meses 

c) 3 meses 

d) 4 meses 

e) 5 meses 

 

32) Com as letras da palavra SAÚDE podem ser formadas anagramas com 5 letras distintas. Se colocadas em ordem 

alfabética e numerados de 1 a 120, em que posição estaria a palavra SAÚDE? 

 

a) 60ª posição 

b) 24ª posição 

c) 76ª posição 

d) 77ª posição 

e) 100ª posição 

 

33) O pai de José prometeu que durante 30 dias iria dá-lo uma quantia em dinheiro. No primeiro dia recebeu 3 reais, no segundo 

5 reais, no terceiro 7 reais e assim sucessivamente, aumentando sempre 2 reais de um dia para o outro. Qual o valor total 

dado ao José nesses 30 dias?  

 

a) R$ 883,00 

b) R$ 900,00 

c) R$ 960,00 

d) R$ 1000,00 

e) R$ 1120,00 

 

34) Dois dados são lançados, qual a probabilidade de sair dois números ímpares? 

 

a) 15% 

b) 25% 

c) 30% 

d) 35% 

e) 40% 

35) Se 𝑖2 = −1, o complexo 𝑧 =
𝑖245−𝑖246

𝑖140  é igual a: 

a) −𝑖140 

b) 𝑖 

c) 1 − 𝑖 

d) 𝑖 − 1 

e) 𝑖 + 1 
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36) Considere as afirmações a seguir: 

 

I. Existem cinco, e apenas cinco, tipos de poliedros regulares 

II. Um cubo é um Tetraedro regular. 

III. Todo poliedro de regular é poliedro de Platão, mas nem todo poliedro de Platão é poliedro regular. 

 

Pode-se dizer que: 

a) Somente a I é verdadeira 

b) Somente a II é verdadeira 

c) Somente a III é verdadeira. 

d) As afirmações I e II são verdadeiras. 

e) A afirmação II é falsa.  

 

37) A razão do volume de uma esfera inscrita em um cubo de aresta igual a 12 cm é? 

 

a) 1 

b) 
𝜋

6
 

c) 
3𝜋

4
 

d) 
4𝜋

3
 

e) 
𝜋

4
 

 

38) A projeção ortogonal do cateto a de um triângulo retângulo é igual a 2 cm. Se a hipotenusa desse triângulo vale o dobro 

desse cateto a, qual o valor da hipotenusa? 

 

a) 4 cm 

b) 6 cm 

c) 8 cm 

d) 10 cm 

e) 12 cm  

 

39) Considerando a circunferência C, de equação 𝑥2 + 𝑦2 + 8𝑥 − 6𝑦 + 24 = 0, assinale a alternativa certa. 

  

a) O ponto (-4, 3) é o centro da circunferência. 

b) O raio da circunferência é igual a 2. 

c) O ponto (-1, 3) pertence ao interior de C.  

d) O ponto (-3, 3) é um ponto externo a C. 

e) O ponto ( 8, -6) pertence a C.  

 

40) O polinômio  𝑃(𝑥) =  𝑥3 + 𝑥2 − 2𝑥 − 2 é divisível por 𝑄(𝑥) = 𝑥 − 𝑎 se e somente se: 

a) a = 0 

b) a = 2 

c) a = 3  

d) a = -4 

e) a = -1 
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FÍSICA 

41) O gráfico abaixo representa a intensidade de corrente elétrica i, em ampères, que passa por um fio condutor, em função do 

tempo t, dado em segundos. Determine a carga elétrica, em Coulomb, que passa por uma seção do condutor nos três 

primeiros segundos. 

 
a) 2 

b) 3 

c) 6 

d) 9 

e) 18 

42) Na figura abaixo, uma força horizontal constante �⃗� de módulo 30 N é aplicada a um bloco A de massa 𝑚𝐴 = 6𝑘𝑔 que 

empurra outro bloco, B, de massa 𝑚𝐵 = 4𝐾𝑔. Se os blocos deslizam na superfície sem atrito, ao longo do eixo x, qual é o 

módulo da força horizontal que o bloco A exerce sobre o bloco B?  

 
a) 3 N 

b) 10 N 

c) 12 N 

d) 18 N 

e) 30 N 

43) Um bloco de massa 8 Kg é liberado do repouso em um plano inclinado, sem atrito, que faz um ângulo de 30° com a 

horizontal. Uma mola, de constante elástica k = 2.104 N/m, está abaixo do bloco, no ponto mais baixo do plano inclinado. 

Sabendo que o bloco comprime a mola de 4 cm e para momentaneamente, determine a distância percorrida pelo bloco ao 

descer ao longo do plano inclinado, da posição de repouso inicial até o ponto em que para momentaneamente.  Dados: sen 

30° = 0,5; cos 30° = 0,87; g = 10 m/s2. 

 
a) 0,2 m 

b) 0,4 m 

c) 2,0 m 

d) 4,0 m 

e) 20,0 m 
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44) Um pedaço de 40g de gelo fundente é colocado dentro de uma garrafa térmica que contém 100g de água a 46°C. 

Considerando que a garrafa térmica seja um sistema perfeitamente isolado e com capacidade térmica desprezível, determine 

a temperatura de equilíbrio do sistema. Dados: calor específico da água = 1,0 cal/g°C; e calor de fusão do gelo = 80 cal/g. 

a) 10 °C 

b) 23 °C 

c) 32 °C 

d) 46 °C 

e) 76 °C 

 

45) Um beija-flor encontra-se ao nível dos olhos de uma criança, a 20 centímetros da frente de um espelho. A criança está atrás 

do beija-flor, a 50 centímetros do espelho. Qual é a distância, em metros, entre o olho da criança e a imagem do beija-flor 

formada pelo espelho?  

a) 0,2 

b) 0,3 

c) 0,7 

d) 0,9 

e) 1,0 
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LÍNGUA INGLESA 

 

 

 

IS MEAT REALLY THAT BAD FOR YOU? 

Nitrates saturated fats and salt-red meat is filled with things we are told to avoid. But what are the actual risks if 

we choose to eat it? 
By William Parks 

 

A recent news story has whetted the appetite of meat-eaters around the world. Red meat might not be as bad for us as we 

are led to believe. 

The controversial report, which re-analyzed data used in previous studies, led the authors to caution against most 

internationally-accepted health guidelines that urge people to cut down the amount of red meat they consume. The authors’ verdict 

is that there is uncertain evidence that reducing red meat intake affects the likelihood of cancer over your lifetime and often the 

evidence for health risks is very weak. The paper collected data from 70 studies that analyzed the health records of six million 

people. 

In recent years, several reports have questioned the harms of meat and processed foods. 

In 2018, scientists and politicians campaigned against using nitrates and nitrites as preservatives in processed meats because 

of evidence linking the compounds to cancer. 

When Angela Dowden investigated for BBC Future, she found nitrates and nitrites occur in a much greater quantity in other 

areas of our diets. In fact, 80% of nitrates and nitrites in most European’s diets come from vegetables – and in some cases, nitrates 

have been associated with positive health outcomes, like lowering blood pressure.  

But that is not the whole story. Nitrites can turn into nitrosamines, which have been linked to bowel cancer. This happens 

when nitrites react with amines, a chemical found in protein-rich foods – which is why the nitrates and nitrites in meat, for example, 

can be more dangerous for you than from vegetables. Nitrosamines also form from the chemical reactions that occur during high-

heat cooking – again, a process you are more likely to encounter with, say, sausages than with celery. 

As a result, cancer risk can have less to do with the composition of our food than with how we prepare it. This is where red 

meat falls foul. Grilling and frying are particularly high risk. The good news?  Choosing a cooking method that reduces the cancer 

risk, such as slow-cooking, is a preventative measure we can all do. 

Likewise, how we replace the harmful components of our foods is important. Saturated fats in meat are associated with 

several illnesses, including heart disease. But replacing saturated fats with sugars and refined starches actually increases heart attack 

risk. 

Replacing saturated fats with polyunsaturated fats has been shown to reduce the risk of death by any cause by 19%, however. 

So, switching from animal-based oils and fats to sunflower oil can help. 

Clearly, then, our foods contribute towards our health risks. But the way these risks are presented can be misleading. A 

19% decrease in risk of death by any cause sounds compelling, but this decrease might be the same as saying a decrease from five 

in 100 to four in 100 people. What happens when we reframe those risks? 

As David Robson has written BBC Future, bacon has been linked to colorectal cancer – but instances of this type of cancer 

are very rare. Roughly 56 in every 1,000 people are at risk of colorectal cancer in their lifetimes. If those 1,000 people were to eat 

bacon every day of their lives, the number rises to 66. Bingeing on bacon raises your risk by a small amount. 

Contrast this with the risk of cancer from smoking: for every 100 people who give up the habit, 10-15 will avoid lung 

cancer. 

We consume for more protein than we really need – and supplementing your diet with extra protein is pointless. Most 

people already get more than their daily recommended protein allowance from their food. Even the fitness-conscious should not 

spend money on protein supplements – unnecessary protein is excreted out of the body. Taking supplements is like flushing money 

down the toilet. 
Adapted from: www.bbc.com/future/story/2001910002ismeatreallybadfor-you? 

 

Read the text above, then answer the following questions according to it. Choose the best alternative after reading each 

question carefully. Just one answer is correct. 

46) According to the text, what are the actual risks if we choose to eat red meat? 

 

a) Authors urge people to cut down the amount of red meat they consume. 

b) The evidence for health risks is very weak, if we choose the correct cooking method. 

c) Nitrates can turn into nitrosamines. 

d) Switching from animal-based oils and fats to sunflower oil can help. 

e) Our foods contribute towards our health risks. 

 

 

http://www.bbc.com/future/story/2001910002ismeatreallybadfor-you
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47) Pair of words in two different languages that look the same, or sound the same but have different meaning are called false 

cognates. 

Mark the only alternative which the word in bold is a false cognate. 

a) … that reducing red meat intake affects the likelihood of cancer over your lifetime… 

b) But that is not the whole story. 

c) A 19% decrease in risk of death by any cause sounds compelling. 

d) …and refined starches actually increases heart attack risk. 

e) Contrast this with the risk of cancer from smoking for every 100 people… 

 

48) Modal verbs or modal auxiliary verbs are used before infinitives of other verbs, adding certain kinds of meaning to those 

verbs. 

In “Red meat might not be bad for us as we are led to believe.”  (line 1-2) , might is a modal verb and adds to the 

sentence the meaning of: 

a) Certainty 

b) Obligation 

c) Habit 

d) Advice 

e) Possibility 

 

49) The underlined expression represents a phrasal verb that is the combination of verb and particle and has a meaning   that 

cannot be guessed from the individual meanings of the verb and the particle. 

Mark the alternative that can substitute the underlined phrasal verb with the same meaning in the following part from the 

text. …every 100 people who give up the habit,… (line 32) 

a) Stop 

b) Admit 

c) Resist 

d) Warn 

e) Dominate 

 

50) Read the text again. Then consider the correct sequence of TRUE and FALSE sentences according to the text. 

(   ) Angela Dowden found nitrates and nitrites occur in a much greater quantity in other areas of our diets. 

(   ) Nitrates and nitrites can be more dangerous in vegetables.  

(   ) Colorectal cancer occurs in a large amount of people. 

(   )  David Robson has written about all types of rare cancers.   

(   ) To reduce the risk of death, replace saturated fats with polyunsaturated fat.  

              

Mark the alternative that has the correct sequence of (T) and (F). 

 

a) T – F – T – F – T 

b) F – F – T – T – F 

c) T – T – F – F - T 

d) T – F – F – F – T 

e) F – T – T – T - F 

 

51) According to the context, a word is analysed by its meaning and grammatical class. 

Read the following alternatives and mark the only one that does NOT describe accurately the word grammatical class and 

the meaning of the underlined words according to the text. 

a) But that is not the whole story.( line 14) - Conjunction, meaning mas. 

b) Saturated fats in meat are associated with several illnesses, (line 22) - noun, meaning doenças 

c) …is a preventative measure we can all do. (line 20) – Adjective, meaning preventiva 

d) What happens when we reframe those risks? (line 28) – Verb, meaning  reformular 

e) ... unnecessary protein is excreted out of the body. (line 36) – Adverb, meaning desnecessariamente 
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52) The text mentions data from studies that analysed some risks of health related to food people eat, especially red meat. 

1 Risk of bowel cancer            

2 Risk of heart disease 

3 Risk of heart attack 

4 Risk of colorectal cancer 

 

(   ) eating bacon 

(   ) the consume of saturated fats in meat 

(   ) high-heat cooking meat, sausages. 

(   ) Replacing saturated with sugar and refined starches 

Match the two columns and mark the correct sequence. 

a) 2 – 3 – 1 - 4 

b) 4 – 2 – 1 – 3 

c) 3 – 4 – 1 – 2 

d) 1 – 4 – 2 – 3 

e) 4 – 1 – 2 - 3 

 

53) Read the last paragraph again and then complete the following sentence with the correct words. 

People usually __________ their diet with more extra __________ than their body really needs, consequently, what 

is __________ is excreted out.  

Mark the alternative with the words in the correct order completes the sentence according to the text. 

a) consume – allowance – proteins 

b) get – protein – supplements 

c) supplement – protein – unnecessary 

d) spend – money – supplements 

e) exceed – allowance – proteins 

ESTUDOS SOCIAIS 

 
Com fulcro no disciplinado no Conteúdo Programático definido para o presente Concurso Vestibular, fatos e circunstâncias da 

atualidade (comentários atualizados oriundos dos meios de comunicação) substituem, parcial ou integralmente, questões de História e Geografia. 

Em razão disso, as questões a seguir   têm como fonte de informação o ABMES CLIPPING, de 25 de novembro de 2019. 

 

54) Qual é a visão de futuro descrita pelo francês Jean-Philippe Courtois, da Microsoft, em São Paulo, na semana passada? 

(Fonte: Valor Econômico -25/11/19) 

 

I- A inteligência artificial será o fator de mudança mais radical da economia nos próximos cinco a 10 anos; 

II- A inteligência artificial implica inúmeros riscos, incluindo a eliminação de empregos 

III- Alguns empregos serão completamente automatizados 

IV- Cuidados necessários deixaram de ser tomados e levam a uma inevitável hecatombe digital. 

São fidedignas as citações: 

a) Todas 

b) Todas, exceto a I 

c) Todas, exceto a II 

d) Todas, exceto a III 

e) Todas, exceto a IV 

 

55) A pedido do PSOL, a Comissão de Ética Pública da Presidência da República vai apurar a nomeação de uma advogada que 

até recentemente defendia empresas da área de educação superior. Segundo a Folha de São Paulo, trata-se de ... 

 

a) ...  nomeação para ocupar o cargo mais elevado no gabinete do Ministro. 

b) ... nomeação para uma subpasta que é alvo do setor privado por cuidar, entre outros, de autorizações para novos cursos. 

c) ... pessoa filiada ao PT. 

d) ... profissional com significativos serviços prestados à CUT 

e) ... profissional filiada ao Partido Comunista. 
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56) Sob o tema “Trabalho, renda e desigualdades sociais”. O Correio Braziliense, em 25/11/10, tece alguns comentários. Qual, 

em razão de estar indevidamente inserido como sendo de autoria deste órgão jornalístico, é totalmente impertinente ao 

tema sob abordagem nesta questão? 

 

a) Em tese, as sociedades humanas se organizam para que haja equidade social e bem-estar coletivo. 

b) Na prática, a teoria de justiça social irá depender do grau de solidariedade que algumas coletividades assumem. 

c) As coletividades não se apresentam com o mesmo empenho e teor humanitário. 

d) Os governantes brasileiros têm tido como meta, ao longo da história do país, a melhor distribuição de recursos para a 

mobilidade plena dos cidadãos e em todos os setores da vida cotidiana. 

e) No contexto brasileiro, o produtor de um bem acaba por não ter acesso a ele, quando de sua colocação no mercado 

 

57) Sob o tema “Quem vigiará os professores? ”, o jornal O GLOBO comenta que na semana anterior (a notícia é de 

25/11/2019), a ministra dos Direitos Humanos e o ministro da Educação anunciaram os planos do governo federal de criar 

um canal para denunciar professores que atentassem contra “moral, a religião e a ética da família”, tendo acrescentado o 

jornal que é possível anteceder vários questionamentos a respeito da legalidade da iniciativa. Pergunta-se, quem são os 2 

ministros citados? 

a) Tereza Cristina e Onyx Lorenzoni 

b) Tereza Cristina e Ricardo Velez Rodriguez 

c) Damares Alves e Ricardo Velez Rodriguez 

d) Damares Alves e Luiz Henrique Mandetta 

e) Damares Alves e Abraham Weintraub 

 

58) O Portal G.1 – 25/11/19 comentou sob o título “ Mais de 390 mil estudantes fizeram o ENADE 2019; taxa de abstenção é 

de 10,4%. Em se tratando desse Exame Nacional de desempenho dos Estudantes, identifique a única opção abaixo que não 

corresponde à verdade sobre o ENADE (opção falsa): 

a) O formando que deixou de comparecer ao exame e que não puder justificar sua ausência será considerado irregular e 

não poderá colar grau. 

b) O ENADE do ano de 2019 contou com a participação, entre outros, dos formandos dos cursos de Odontologia e de 

Medicina. 

c) O ENADE é exame aplicado a ingressantes e concluintes dos cursos selecionados. 

d) A participação é obrigatória apenas para os alunos que apresentem baixa média de aproveitamento no curso. 

e) Cada curso de graduação é avaliado de três em três anos, de acordo com o calendário elaborado pelo MEC. 
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59)  O Estadão, citado também no clipping, em seu artigo “O copo meio cheio ou meio vazio da Educação”, o autor da 

matéria comenta: 

 Um copo com água pela metade pode estar meio cheio ou meio vazio, depende do ponto de vista. Quem é da área de exatas, 

como eu, costuma ver os números com muita desconfiança – e sempre precisam de dados complementares para dar 

embasamento. Vou explicar. Quando a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) divulgou 

o relatório Education at a Glance, uma reportagem pegou um recorte da pesquisa e comemorou o dado que mostra que, no 

Brasil, um diploma de nível superior pode significar um aumento de até 156% no salário. Com pós-graduação, é possível 

ter um rendimento mais de quatro vezes maior (350%) na comparação com quem só tem o Ensino Médio. Esses números 

são verdadeiros – e excelentes para as mais de duas mil Instituições de Ensino Superior espalhadas pelo país. O que a 

reportagem não apresentou é que esses números podem ser péssimos para o Brasil. Por quê? Porque a média entre os países 

da OCDE é de um salário 40% maior para quem concluiu a graduação. A renda maior proporcionada pela escolaridade é 

uma prova de como a sociedade brasileira ainda é desestruturada e desigual. O Brasil é hoje um dos países da OCDE com 

o maior número de habitantes sem diploma do Ensino Médio (52% dos adultos) – e onde apenas 15% da população tem 

formação superior. 

Levando em conta as afirmações feitas pelo autor do texto publicado no Estadão, 4 (quatro) comentários abaixo corroboram 

com o que por ele foi dito e 1 (um) não. Identifique este. 

a) O autor da matéria contrapõe os dados tidos como excelentes e péssimos: os primeiros (excelentes) para as instituições 

que – pelo número citado (mais de 2.000) são referência às instituições educacionais particulares e os segundos 

(péssimos) aos brasileiros como um todo. 

b) O Brasil foi apresentado como um dos países da OCDE. Como é sabido, a OCDE conta atualmente com 36 países 

membros e o Brasil (tal como África do Sul, China. Indonésia e Índia) detém apenas o status de parceiro estratégico. 

c) São dados possivelmente corretos, mas, lamentáveis: 52% dos adultos brasileiros não concluíram o ensino médio e 

apenas 15% têm formação superior. 

d) O autor não afirmou ser infrutífero buscar, no Brasil, um diploma de nível superior. 

e) Números devem ser vistos com desconfiança e o embasamento deve vir de dados complementares. 

 

60) O Metro Jornal, nessa mesma data, enfoca os Cursos EAD, destacando que “Cursos EAD começam a ser bem vistos 

por boas instituições e mercado de trabalho” 

Identifique dentre as informações abaixo a(s) que pode(m) ser aceita(s) como correta(s): 

I. A UNIGRANRIO é destaque nacional em EAD. O seu programa de EAD mereceu recentemente a nota máxima 

na avaliação do MEC – nota 5. 

II. O mercado só não valoriza os profissionais que possuem diplomas registrados como sendo de cursos realizados a 

distância. 

III. O mercado já valoriza profissionais que tenham uma pós-graduação (especialização) feita a distância. 

a) Apenas a I 

b) Apenas a II 

c) A I e a III 

d) A II e a III 

e) Todas (I, II e III) 

 
 

 

 

 


