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GABARITO
MEDICINA
Respostas corretas:
PORTUGUÊS
1

FVFFV

2

se têm julgado os perpetradores de violência sem se levar em consideração o critério da igualdade.

3

sintetiza a ideia central do texto.

4

representam uma estratégia argumentativa que provoca um processo reflexivo no leitor.

5

são elementos coesivos introduzindo estruturas oracionais que exercem funções diferentes.

6

“A rejeição ou negação do indesejado, por mais intensa que seja, é incapaz de gerar o desejado.”

7

I, II, III.
Nos trechos “Essa perspectiva fundamenta um discurso no qual não existe qualquer espaço para ação cidadã [...]” /
“[...] - portanto, se não houver agressões corporais ou crimes [...]”, as estruturas destacadas exercem,
respectivamente, a função de sujeito.
VFVV

8
9

10 precisa, promovam, pode, tomem, haja.
ESPANHOL
11 Magnífica.
12 A los 40 le tenés voluntad pero no te animás…
13 la cirugía estética.
14 te enteras.
15 II y III.
16 vigorizar el sistema inmunológico y restablecer la vitalidad de la piel.
17 3; 1; 4; 5; 2
18 adición
19 presente de subjuntivo
20 llana – esdrújula – aguda

INGLÊS
Prosecutors argue 2014 World Cup temporary infrastructure offer no long-term benefit to society, so they should be paid
for by the FIFA.
12 Local committees and FIFA are revising necessities in order to decrease investment needed.
11

13 significant (paragraph 4) – adjective.
14 Brazil Sues FIFA Over Soccer World Cup Costs.
15 biggest; involved.
have revealed that many Brazilians think money spent in World Cup temporary infrastructure should have been spent on
16
health care and education.
17 Avoid.
18 Having Tyramine twice a day, we can guarantee a good night sleeping.
19 condition
20 caffeine, alcohol, fluids, aged and fermented food, tomato-based products and spicy dishes.
BIOLOGIA
21 II e III
22 I, II, III e IV
23 na região do bulbo encefálico e da medula espinal
24 que o rompimento da lamina epifisial de crescimento pode afetar negativamente o crescimento do osso.
A Doença de Chagas, em geral, tem duas etapas distintas no homem: a fase inicial, considerada a fase aguda,
25 caracterizada por febre elevada e parasitemia, seguida de uma fase crônica, caracterizada pela diminuição do número
de parasitas circulantes.
26 II,IV,I,III
27 folículo estimulante (FSH) e luteinizante (LH)
28 Síndrome de Turner
29 Todas as afirmativas estão corretas.
30 3,2,4,5,1
FÍSICA
31 2,195 mols
32 2,4 x 10-2 segundos
33 ZXY-1
34 61,11 mmHg
35 1,4 segundos
36 Todas estão corretas.
37 94,4 N
38 100 metros
39 (AC-1)x(A2)
40 285 Joules

QUÍMICA
41 apresenta as funções orgânicas éster, cetona e éter.
Para os elementos químicos com configuração eletrônica da camada de valência: A : ns2 np5 e B : (n+1)s2 (n+1)p5, o
42
elemento B apresentará maior raio atômico.
A 78 °C, o material da amostra I encontra-se em mudança do líquido para o vapor, e esta temperatura se mantem
43
estável até que todo líquido se transforme em vapor.
Se duas substâncias diferentes como o grafite e o diamante formam, por reação com o mesmo reagente, o mesmo
44
produto, elas devem ter a mesma constituição elementar.
45 I, II e III
46 Aumentando-se a temperatura do sistema reacional, a energia de ativação não sofrerá nenhuma variação.
47 Apenas I.
48 I e III, apenas.
49 III e IV, apenas.
50 O carbono 2 do ácido láctico apresenta número de oxidação igual a zero.

