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GABARITO

ATENDENDO A RECURSOS APRESENTADOS, A QUESTÃO 25 FOI ANULADA E A QUESTÃO 47 TEVE SEU GABARITO
CORRIGIDO.
MEDICINA
Respostas corretas:
PORTUGUÊS
1

a indignação da articulista diante da banalização do crime no país e suas assustadoras consequências para a vida da
população.

2

lança na mente do leitor a dúvida sobre a bondade do brasileiro.

3

o policial era visto pela população como um defensor da segurança pública.

4

apresenta exemplos para sustentar uma opinião.

5

VVFFV

6

I.

7

o termo fortemente se refere ao termo armado, traduzindo a ideia de consequência.

8

apenas II, III.

9

FFVVV

10 semântico, morávamos, éramos
ESPANHOL
11 presentar a los lectores el contenido de Cincuenta Sombras y su éxito de venta.
12 preguntas y respuestas
futuro imperfecto - expresa acciones futuras y también acciones probables en el presente / pretérito perfecto- expresa
13
acciones iniciadas en el pasado, pero asociadas al presente.
14 4-1-2-3
15 narra la historia de una joven chica que enamorase por un hombre que tiene inclinaciones sexuales diferentes.
16 V F V
17 pretérito imperfecto de indicativo.
18 a cualquiera persona alertándolas contra el trato de niñas y de mujeres.
19 II y III.
20 adjetivo posesivo / adjetivo posesivo.

INGLÊS
11 Breast cancer: What is the risk?
12 partially, usually.
two factors linked to today lifestyle are also associated to breast cancer risk: being overweight and drinking a lot of
13
alcohol.
14 recuperation
15 which; strongly
16 African women lower chances of developing breast cancer.
17 to have things arranged unfairly against
18 healthy (item 1) – adjective.
19 Have consciousness surrounding unhealthy lifestyle.
20 don´t they?
BIOLOGIA
21 Lisossomos
22 Mulheres hemofílicas são filhas de mãe heterozigota para esse gene e de pai hemofílico.
23 Amebíase, cólera, esquistossomose e giardíase.
24 2, 3, 2, 1, 1
25 ANULADA
26 adrenalina – suprarenal
27 Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
28 Somente as afirmativas I e III são corretas.
29 Ligamento cruzado anterior
30 Respiração; fermentação alcoólica.
FÍSICA
31 14,4 Km/h
32 2 x 1011 Newtons
33 50 m/s
34 3,636 x 10-7 oC-1
35 5,125 atm
A radiação ultravioleta é menos energética do que os raios X e raios gama, pois apresenta maior comprimento de onda e
36
menor frequência em relação a elas.
37 Aceleração é zero e força de atrito 10 N
38 5 x 10-2 W/m2
39 1,18 x 1015 Hz
40 Todas as assertivas estão corretas.

QUÍMICA
41 II e IV.
42 Tem fórmula mínima C17H26CℓN.
43 I e II
44 Apenas as reações I e II ocorrem.
A molécula do CO2 apresenta apenas ligações polares, mas é uma molécula apolar e por isso apresenta interações tipo
45
forças de Van de Waals.
46 a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros para a reação é 31.
47 I, II e III
A adição de alguns cristais de oxalato de sódio ao sistema promove o deslocamento do equilíbrio no sentido de
48
precipitar o oxalato de cálcio.
49 As duas estruturas possuem, cada uma, 01 carbono quiral.
50 80,00%

