FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS
VESTIBULAR 2022-2
GABARITO – QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA
LÍNGUA PORTUGUESA / LITERATURA BRASILEIRA
1 OPÇÃO (A)
Resposta correta: expositiva.
O gênero reportagem tem como característica apresentar uma estrutura predominantemente
expositiva, pois, como se comprova no texto em tela, tem como finalidade apresentar informações
sobre um objeto (no caso, o “amor patológico”), enumerando características de modo claro.
Não se trata, portanto, de ser predominantemente opinativa, já que opinar não é a finalidade de uma
reportagem; nem prescritiva, porque também não se prestaria a impor regras; nem narrativa, visto
que não pretende relatar ações de personagens em uma relação de causa e efeito; nem injuntiva,
pois não interpela diretamente o interlocutor a fim de fazê-lo agir de uma determinada maneira.
2 OPÇÃO (C)
Resposta correta: explica o enunciado anterior.
Os dois pontos introduzem a explicação do sintagma nominal precedente: “amor patológico”. É
descabida a opção “indica uma citação de outrem”, pois não há citações de outros enunciadores,
assim como não se trata de “introduzir o exemplo de discurso direto”, nem tampouco de “apresentar
uma enumeração explicativa”. A opção “marca uma quebra na sequência de ideias” também não se
sustenta, pois não há quebra de ideias, já que o enunciado em análise corresponde ao título do texto
e é a partir daí que as ideias serão expostas.
3 OPÇÃO (E)
Resposta correta: aposto explicativo.
Como termo da oração, o aposto é representado por um sintagma nominal e equivale ao termo que
o antecede, geralmente explicando-o, como é o caso.
Não se trata de um sujeito composto, já que o termo não indica um referente diverso de “love adiction”,
sujeito simples da oração, a que se vincula “amor patológico”; nem de vocativo interpelativo, pois não
indica o interlocutor; nem de adjunto adverbial, porque não modifica um verbo, adjetivo, ou outro
advérbio; nem de uma oração alternativa, visto que o termo não se estrutura em torno de um verbo.
4 OPÇÃO (A)
Resposta correta: comparação.
Em “como um êxtase amoroso”, “como” indica que o termo que introduz é comparável às sensações
provocadas pelo amor.
Não é possível o conector “como”, nesse caso, expressar relação de consecução, pois não há a ideia
de causa e consequência entre os termos ligados por ele; nem de concessão, já que não se observa
a indicação de ideia contrária àquela expressa anteriormente; nem de condição, na medida em que
não expressa uma condição para que algo se realize; nem de causa, porque não introduz uma
motivação para a ideia precedente.

5 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Derivação regressiva, derivação prefixal e derivação sufixal.
O vocábulo “aumento” forma-se por derivação regressiva. A derivação regressiva é um processo de
formação de palavras em que se constitui o “deverbal” – substantivo com redução de massa fônica
(daí, o nome “regressiva”), se comparado à forma primitiva do verbo, e terminado pelas vogais
temáticas nominais da Língua Portuguesa: -a / -e / -o. No caso em análise, tem-se o deverbal
“aumento”, formado a partir do verbo “aumentar”. Logo, descartam-se as opções “derivação sufixal”,
já que não há sufixos em “aumento”; “derivação imprópria”, pois não há mudança de classe gramatical
na palavra derivada; “derivação parassintética”, uma vez que não há a adjunção simultânea de prefixo
e sufixo à base primitiva e, muito menos, “derivação prefixal,” porque não ocorre o acréscimo de
prefixo à palavra primitiva.
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O vocábulo “hiperatividade” forma-se por derivação prefixal, por meio do acréscimo do prefixo de
origem grega “hiper-” à base “atividade”. Não se trata, portanto, de “derivação imprópria”, já que não
há mudança de classe gramatical na palavra derivada; nem de “derivação sufixal”, pois não se
acrescenta sufixo à palavra primitiva; nem de “derivação regressiva”, porque não há a formação de
deverbal e, muito menos, de derivação por conversão, também chamada de derivação imprópria, pois
não há mudança da classe gramatical da palavra.
O vocábulo “amoroso” é um derivado sufixal, formado pelo acréscimo do sufixo “-oso”, à base “amor”.
Assim, não cabem as opções “derivação regressiva” (não há deverbal), “prefixal” (não há prefixo),
“imprópria” (não há mudança de classe morfológica da palavra) e “parassintética” (não há a adjunção
simultânea de prefixo e sufixo à base).
6 OPÇÃO (C)
Resposta correta: Subordinada adverbial temporal / subordinada adverbial final / subordinada
substantiva objetiva indireta
A oração “quando a recompensa é postergada” exprime uma circunstância temporal marcada pela
conjunção subordinativa temporal “quando”; portanto, não pode ser classificada como “subordinada
adverbial proporcional”, “subordinada adverbial concessiva”, “subordinada adverbial condicional”,
nem tampouco “subordinada adverbial consecutiva”.
A oração “para que esse tenha maior atenção” expressa uma circunstância de finalidade, marcada
pela locução conjuntiva final “para que”. Não cabem, assim, as classificações “subordinada adverbial
consecutiva”, “subordinada adverbial conformativa”, “subordinada adverbial comparativa” e
“subordinada adverbial concessiva”.
A oração “a lutar mais” é subordinada substantiva objetiva indireta”, no caso, reduzida de infinitivo.
Na oração principal, o verbo “levar”, como transitivo direto e indireto, pede tanto o complemento verbal
objeto direto, expresso pelo sintagma nominal “o amante”, quanto o indireto, representado, aqui, por
uma oração: “a lutar mais”. São, pois, incorretas as opções “subordinada adverbial objetiva direta”,
“subordinada substantiva completiva nominal”, “subordinada substantiva subjetiva” e “subordinada
substantiva predicativa”.
7 OPÇÃO (E)
Resposta correta: ausência.
“Hóstia” é acentuada graficamente por ser uma paroxítona terminada em ditongo crescente, assim
como “ausência”. Alguns autores defendem serem essas palavras proparoxítonas e, por esse motivo,
também seriam acentuadas, já que todas as proparoxítonas devem receber acento gráfico. Na
verdade, trata-se do que se costuma chamar de “encontros vocálicos instáveis”, ou seja, aqueles que
não estão na sílaba tônica da palavra; daí, poderem ser classificados de duas formas, de acordo com
a enunciação do falante. “Irresistível” é acentuada por ser paroxítona terminada em “l” e “café”, por
ser oxítona terminada em “–e”. “Pó-de-me-ame” recebe acento porque “pó” é monossílabo tônico
terminado em “o”. “Evitá-lo” recebe acento por ser uma oxítona terminada em “a”.
8 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Pleonasmo.
De acordo com Cunha e Cintra (2001, p. 625), pleonasmo é a figura de sintaxe em que se verifica “a
superabundância de palavras para enunciar uma ideia”, ou seja, é a reiteração de uma ideia.
É exatamente o que ocorre em “doentes dessa doença”, pois se há uma doença, é claro que existirão
doentes.
Não se trata de anacoluto, porque não há mudança de construção sintática no meio do enunciado.
Tampouco verifica-se a silepse, pois não há concordâncias ideológicas; também não ocorrem nem o
polissíndeto – não há emprego reiterado de conjunções coordenativas – nem o hipérbato, pois não
há inversão ou transposição de termos no enunciado.
9 OPÇÃO (D)
Resposta correta: Pode-se provocar o amor deixando cair um punhadinho de pó-de-me-ame.
A oração “pode-se provocar o amor...” está na voz passiva sintética ou pronominal, que se exprime
com o pronome apassivador “se” e uma terceira pessoa verbal, singular, ou plural, em concordância
com o sujeito; nesse caso, o verbo (a locução verbal “pode-se provocar”) está no singular,
concordando com o sujeito “amor”.
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Na opção “Seja provocado o amor”, o verbo está na voz passiva analítica, expressa pelo verbo “ser”,
mais o particípio passado do verbo principal da locução. Já a opção “Esteja provocado o amor” nem
na voz passiva está, pois o auxiliar “estar” não constrói voz passiva. As opções “Provoque-se o amor”
e “Poder-se-ia provocar o amor” estão na voz passiva sintética ou pronominal, porém com tempos e
modos verbais equivocados: na primeira, aparece o modo imperativo (e não se trata de uma locução
verbal com o auxiliar “poder”, como está no enunciado da questão) e, na segunda, embora haja uma
perífrase verbal com o verbo “poder”, o tempo é o futuro do pretérito, quando é sabido que é preciso
manter o tempo verbal da frase original, que é, no caso, o presente do indicativo.
10 OPÇÃO (D)
Resposta correta: Anafórica e retoma “o amor”.
O pronome pessoal oblíquo átono “o”, como forma coesiva, retoma, no texto, o sintagma nominal “o
amor”. Como se trata de uma remissão a algo já expresso no texto, tem-se o mecanismo de coesão
textual gramatical por anáfora. Não substitui “pó de hóstia”, que aparece mais à frente, constituindo,
portanto, um mecanismo prospectivo, antecipador. Tampouco há uma referência para fora do texto,
ou exóforica, pois o termo é retomado no interior do próprio contexto. Há uma remissão, mas não ao
sintagma “Verbo divino” e não se verifica a omissão de algum termo ou elipse, referindo-se a
“diagnóstico”, no enunciado em análise.
11 OPÇÃO (B)
Resposta correta: uma notícia de pessoas falecidas.
“Necrológio”, segundo o dicionário Aurélio Eletrônico, significa “1.Notícia em jornal, etc., relativa a
pessoas falecidas; necrologia. 2.Elogio escrito ou falado de pessoas falecidas.” O poema tem como
tema justamente o relato do suicídio de “desiludidos”, como se comprova em “Os médicos estão
fazendo a autópsia dos desiludidos que se mataram”.
Não se trata de “um obituário de amantes famosos”, porque o texto não apresenta a forma desse
gênero, tampouco o texto fala que os suicidas eram amantes famosos; nem de “uma necropsia de
assassinos”, pois os personagens envolvidos eram suicidas, não assassinos; nem um depoimento de
feminicídio, já que não se relaciona a um caso de assassinato de uma mulher; nem “um relato de
legítima defesa da honra”, na medida em que não há o menor indício de os suicidas terem sido
ameaçados de alguma forma.
12 OPÇÃO (D)
Resposta correta: onomatopeia.
A onomatopeia é a palavra que se assemelha à coisa que ela significa. No caso, “pum pum pum”
expressa o som dos tiros ouvidos.
Não é um caso de sinestesia, pois não relaciona uma percepção sensorial à outra; nem de
prosopopeia, porque não há a antropomorfização de um animal ou de coisa inanimada; nem de
metonímia, já que não se expressa uma parte pelo todo, ou uma causa pela consequência etc., nem
símile, em virtude de não haver comparação entre elementos.
BIOLOGIA / QUÍMICA

13 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção E – O mercúrio é o metal pesado utilizado pelos garimpeiros na extração de
ouro, e ele é o responsável pela contaminação dos indígenas, causando os sintomas descritos.
14 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção B - polvo, lula e mexilhão são moluscos e camarão e lagosta são artrópodes.
15 OPÇÃO (C)
Resposta correta: Opção C - Os animais esquizocelomados, nos quais o blastoporo origina a boca,
são dos filos Annelida, Arthropoda e Mollusca.
16 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção A - Os anticoncepcionais inibem a hipófise de liberar os hormônios folículo
estimulante (FSH) e luteinizante (LH).
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17 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção E - Por ser um coral característico do Pacífico e do Índico, o coral-sol é
encontrado no Oceano Atlântico apenas se for introduzido nesse ambiente, quando se torna agressivo
às espécies autóctones e, assim, passa a caracterizado como um organismo exótico e invasor.
18 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção B - O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, também denominado de
vitamina B9.

19 OPÇÃO (D)
Resposta correta: Opção D - A vacina Tríplice Viral previne contra sarampo, caxumba e rubéola.

20 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção E - Pelo sequenciamento do genoma viral, é possível se analisar alterações
nas bases de nucleotídeos do material genético do vírus.

21 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção B – Os meristemas primários e secundários são responsáveis,
respectivamente, pelo crescimento do ápice da raiz e da lateral.

22 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção E – A mãe para ser daltônica tem os dois cromossomos X comprometidos
e qualquer um deles que passar para o seu filho causará a doença.

23 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
Número de mols de Al: n = 1000.0 g/27.0 g.mol-1 = 37.04 mols.
De acordo com a semirreação Al+3 + 3e-  Al, verifica-se que 3 F são necessários para cada mol de
Al produzido, isto é:
3 x 37.04 = 111.12 F necessários por Kg de Al.
1F

96500 C

3(37.04)

x

x = 1.07 x 107 C

24 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
K2Cr2O7 + 3SnCl2 + 14HCl  2KCl + 2CrCl3 + 3SnCl4 + 7H2O
Agente oxidante: K2Cr2O7 ou Cr2O7=(aq)
Agente redutor: SnCl2 ou Sn2+(aq)

FACULDADE DE MEDICINA DE CAMPOS
VESTIBULAR 2022-2
25 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção (E).
A opção (e) está correta. Os fatores que afetam a constante de equilíbrio são: a temperatura e o
solvente. O efeito do íon comum altera a solubilidade dos eletrólitos pouco solúveis.
26 OPÇÃO (D)
Resposta correta: Opção (D).
Cálculo do pH antes da adição da base:
CH3COOH(aq) + H2O  H3O+ + CH3COO- ou HA(aq) + H2O  H+ + AKa = ([H+][A-]/[HA]
No equilíbrio: [H+] = x; [HA] = 1.0 – x; [A-] = 1.0 + x
Ka = (x)(1.0+x)/(1.0-x)  (x)1.0/1.0
Ka = x = [H+] = 1.8x10-5
pH = log1/Ka = pKa
pH = 4.74

27 OPÇÃO (C)
Resposta correta: Opção (C).
Uma amina terciária é caracterizada por apresentar um átomo de nitrogênio substituindo os três
átomos de hidrogênio por átomos de carbono. A única estrutura que atende à descrição da substância
está na opção (C).
•

Trimetilamina: é uma amina terciária com cheiro extremamente desagradável. É a responsável
pelo odor de peixe podre. Por conta de sua volatilidade, o cheiro provocado por essa substância
é perceptível mesmo longe do foco.

28 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
Considere que:
M1 = 5.0 mol/L

V1 = ?

M2 = 0.2 mol/L

V2 = 500.0 mL ou 0.5 L

M1V1 = M2V2
V1 = (0.2 mol/L x 0.5 L)/ 5.0 mol/L = 0.02 L ou 20.0 mL
Isto é, retira-se do frasco (I) uma alíquota de 20.0 mL e transfere-se para o frasco (II); completa-se o
frasco (II) com água destilada até atingir o volume desejado de 500.0 mL. A opção correta está na
opção (b).

29 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
Opção correta. A ingestão de fosfato desloca o equilíbrio químico para a esquerda.
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30 OPÇÃO (C)
Resposta correta: Opção (C).
O polo positivo (catodo) é o eletrodo de prata e o polo negativo (anodo) é o eletrodo de manganês; o
fluxo de elétrons pelo fio externo será do polo negativo para o polo positivo.
31 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção (E).
Massa molar: H2SO4 = 98.0 g/mol; CaSO4 = 136.0 g/mol
Cálculo do rendimento teórico ou 100.0%
M CaSO4 = (32.0 g H2SO4 x 136.0 g de CaSO4)/98.0 g H2SO4 = 45.66 g
Cálculo da massa real para um rendimento de 90.0 %
M(real) = 45.66 g CaSO4 (90.0%/100.0%) = 41.09 g de CaSO4

32 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção (E).
Opção (I) está errada. Ordem crescente de número atômico.
Opção (II) está errada. Os metais de transição podem ter 1 ou 2 elétrons na camada de valência.
Opção (III) está correta. No mesmo período, os elementos químicos apresentam os mesmos níveis
de energia ou de camadas.
Opção (IV) está correta. Na mesma família ou grupo, os elementos químicos apresentam o mesmo
número de elétrons na camada de valência.

FÍSICA / MATEMÁTICA

33 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
Solução: Na colisão, o momentum linear total do sistema é conservado. Portanto, o momentum do
⃗⃗⃗ ,
sistema antes da colisão 𝑃⃗ = 4𝑚𝑣 deve ser igual ao momento depois da colisão ⃗⃗⃗
𝑃′ = 3𝑚𝑣′
4
consequentemente, ⃗⃗⃗
𝑣′ = 𝑣 .
3

34 OPÇÃO (C)
Resposta correta: Opção (C).
Solução: A energia mecânica se conserva. Nas posições y0 e de distensão máxima da mola, a energia
cinética do sistema é nula. A variação de energia potencial gravitacional ΔE g da partícula entre a
posição y0 (onde a mola está relaxada) e a posição mais baixa da sua trajetória é dada por –mgy,
onde y representa a distensão máxima da mola. A variação da energia potencial elástica é
ΔEe = ky2/2. Portanto, mgy = ky2/2, ou seja, y = 2mg/k = 0,2m.
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35 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção (E).
Solução: Considere que o valor da resistência elétrica do fio original, antes de ele ser
dividido ao meio, seja R. Após ser dividido ao meio em dois pedaços idênticos, cada pedaço
terá resistência elétrica R/2. Os dois pedaços são conectados em paralelo, portanto, a
resistência R c do conjunto é dada pela equação 1/Rc = 2/R + 2/R = 4/R. Consequentemente, R c
= R/4.

36 OPÇÃO (C)
Resposta correta: Opção (C).
Solução: Como o volume V do gás permanece fixo, o trabalho W realizado pelo gás é nulo.
Consequentemente, a variação de energia interna do gás ΔU = Q. Entretanto, para um gás ideal
3
monoatômico, ΔU = 𝑛𝑅ΔT, onde n representa o número de moles e ΔT é a variação da temperatura
2

do gás. Além disso, PV = 𝑛𝑅T e como V é fixo, VΔP = 𝑛𝑅ΔT.
3

3

2

2

Portanto, Q = VΔP = (2x10-3m3)(2x105N/m2)=6x102J.
37 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
Solução: A imagem é real, invertida e cinco vezes maior que o objeto. Portanto, y’/y = -p’/p = -5. Como
p = 60cm obtemos que p =12cm. Sabendo que 1/f = 1/p + 1/p’, encontramos f = 10cm.
38 OPÇÃO (C)
Resposta correta: Opção (C).
Solução: Seja x o preço do medicamento no mês passado. Como (28/25) x = (1,12)x, o aumento foi
de 12%.

39 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
Solução: Seja A o conjunto de alunos que gostam de Biologia e B o conjunto de alunos que gostam
de Química. Tem-se: n(A  B)= n(A) + n(B) - n(A  B) = 25+20-10 = 35. Como 5 alunos não gostam
de Biologia e nem de Química, o número de alunos entrevistados foi 35+5=40.

40 OPÇÃO (D)
Resposta correta: Opção (D).
Solução: A atividade descreve uma PA de primeiro termo igual a 12 e razão 2. Assim,
an = 12+(n-1)2. Portanto, a30 =12+29x2=12+58=70 minutos=1h10m.
41 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
Solução: O volume da esfera é dado por

4
3

 R 3 ,onde R é o raio da esfera. Como

se R =3. A área da esfera é dada por 4 R 2 = 4 32 = 36 .

4
3

 R3 =36  , têm-
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42 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
Solução: log3 (x)=y  3
Por outro lado, f

−1

y

=x , portanto,

f (27) = log3 (27) = 3 ,pois 33=27.

( y ) = x  log3 ( x ) = y ,assim, f −1 ( −2) =

1
−2
pois log3 ( ) = log3 (3 ) = −2 .
9
9
1

HISTÓRIA / GEOGRAFIA
43 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
A opção B é a correta, porque mostra através do aumento da inflação e dos juros como esse clima
de guerra afeta as economias periféricas; a opção A erra, porque insere na opção a diminuição da
inflação no Brasil; a opção C está errada, porque registra o aumento de riquezas da Rússia; a opção
D erra, porque inclui, nos países periféricos, a China e o Japão, e a opção E se equivoca ao colocar
o Brasil como um dos países líderes no mundo.
44 OPÇÃO (D)
Resposta correta: Opção (D).
A opção D é a correta, porque todos os eventos e fatos assinalados ocorreram durante a década de
1960; a opção A erra, porque coloca, na relação dos anos de 1960, o suicídio do presidente Vargas;
a opção B se equivoca ao colocar o Brasil campeão na Copa de 1966; a opção C erra por registrar a
posse do general Ernesto Geisel que se realizou em 1974, e a opção E erra, porque inclui na relação
a posse do presidente João Figueiredo que só assumiu em 1979.
45 OPÇÃO (C)
Resposta correta: Opção (C).
A opção C é a correta, porque registra os dois carnavais em função da morte de Rio Branco em um
sábado antes do sábado de carnaval e depois o carnaval oficial em abril daquele ano; a opção A erra,
assim como as outras opções, porque em nenhum desses anos ocorreram dois carnavais.
46 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
A opção A é a correta porque assinala corretamente a data do início do desmonte do Morro do Castelo
e também a exposição Nacional Comemorativa do Centenário da Independência do Brasil; a opção
B erra porque troca o morro do Castelo pelo Morro de Santo Antônio; a opção C erra porque assinala
dois fatos que ocorreram fora dos anos 1920; a opção D se equivoca porque registra a abertura da
avenida presidente Vargas de 1945 e o arrasamento da Praça Onze e a opção E erra porque registra
abertura da avenida Perimetral e a exposição do Aterro.
47 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção (E).
A opção E é a correta. A opção A erra porque anota o ano de 1940 para o início do New Deal e
registra a expansão das empresas americanas quando a questão era reorganizá-las; a opção B está
equivocada porque reduz a intervenção do estado na economia que foi a base do plano; a opção C
erra porque além de identificar o ano de 1940 como do início do plano define o foco no mercado
consumidor e a opção D está errada porque relaciona o plano com a questão do desenvolvimento da
URSS e a liderança mundial americana quando o plano era basicamente para o desenvolvimento
interno dada a crise mundial.
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48 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
As áreas com maior incidência de casos e óbitos correspondem aos estados: RO, AC, AM, AP, RR e
PA.
49 OPÇÃO (C)
Resposta correta: Opção (C).
A implantação de indústrias nas cidades brasileiras atraiu muitas pessoas da zona rural para a urbana,
em busca de trabalho e melhores condições de vida, provocando, assim, o êxodo rural brasileiro. A
implantação de máquinas nas atividades do meio agrário substituiu a mão de obra assalariada que,
sem trabalho, migrou para as grandes cidades.
50 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
A posição estratégica de Mariupol, no leste ucraniano, deve-se à saída para o Mar Negro e à
possibilidade de constituir um corredor terrestre para acesso à Crimeia.
51 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
O avanço do agronegócio redinamizou o Centro-Oeste, atraindo significativo fluxo migracional nas
últimas décadas.
52 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
Trata-se de uma paisagem formada por árvores, com tronco retorcido e vegetação arbustiva ao redor,
típica formação natural do cerrado.

LÍNGUA ESPANHOLA

53 OPÇÃO (D)
Resposta correta: Opção (D).
A opção correta é a D, porque a fonte informa que se trata de um artigo publicado numa revista
científica. A forma de escrita também revela que não é um texto de divulgação, opinião, propaganda
ou de tipo administrativo.
54 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
A opção correta é a B, pois o artigo informa que entre as funções das políticas públicas está avaliar
os resultados das ações empreendidas, de acordo com as necessidades locais e as diretrizes
internacionais.
55 OPÇÃO (D)
Resposta correta: Opção (D).
A opção correta é a D, pois a propaganda é definida no artigo como um dos dispositivos ideológicos
das políticas públicas, junto com a publicidade, a informação e a educação.
56 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
A opção correta é a A, pois o pronome “estos” retoma, nessa oração, a construção “costos en términos
económicos”.
57 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção (E).
A opção correta é a E, pois o texto informa que há uma deficiência orçamentária no que diz respeito
ao tratamento da saúde mental entre os grupos sociais mais vulneráveis.
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58 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
A opção correta é a B, pois o artigo diz que se propõe a descrever a situação das políticas públicas
em saúde mental na América do Sul.

59 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
A opção correta é a A, porque o depoimento recolhido no cartaz diz que o jovem brasileiro resolveu
mudar seus hábitos diários e acordar cedo para manter sua saúde mental durante a pandemia.

60 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
A opção correta é a B, pois a jovem guatemalteca diz que a sua fórmula para manter a saúde mental
foi escrever sobre as coisas que a faziam sentir mal.
LÍNGUA INGLESA
53 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
A resposta correta é a opção A, pois o relatório pressupõe um problema social e de saúde, que é
tratado no texto como um todo: a higiene das mãos não está ao alcance de bilhões de pessoas no
mundo (“Hand hygiene [...] remains out of reach for billions of people who still lack hand hygiene
facilities at home, school, or health care facilities”). O relatório fala diretamente dos investimentos a
serem feitos para que esse problema seja enfrentado.
54 OPÇÃO (D)
Resposta correta: Opção (D).
A resposta correta é a opção D, pois o texto afirma, logo no primeiro parágrafo, que a falta de
facilidade para a lavagem de mãos nos lares de 46 dos países menos desenvolvidos no mundo (logo,
underdeveloped) poderia ser resolvida com U$ 1 por pessoa, anualmente. Tal dado mostra que isso
é um problema nesses países.
55 OPÇÃO (C)
Resposta correta: Opção (C).
A resposta correta é a opção C, uma vez que o texto afirma, no primeiro parágrafo, que o investimento
global de U$ 1, anualmente, em higiene das mãos, implicaria a prevenção de doenças, de surtos e
de muitas mortes causadas pela falta de acesso a essa prática. (This would provide basic protection
against diseases, prevent future outbreaks and hundreds of thousands of deaths).
56 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
A resposta correta é a opção B, pois o texto diz que que a falta de facilidade para a higiene das mãos
atinge pessoas em suas casas, crianças em suas escolas e profissionais de saúde nos centros de
saúde em que trabalham. (Globally, […] 2.3 billion, lack a handwashing facility with water and soap at
home; […] children lack a handwashing facility […]at school […], and health workers in healthcare
units lack hand hygiene facilities).
57 OPÇÃO (A)
Resposta correta: Opção (A).
A resposta correta é a opção A, porque, tanto no relatório da OMS quanto nos comentários do texto
como um todo, infere-se que o objetivo primordial a ser alcançado é o acesso universal à lavagem de
mãos até 2030, uma prática que, segundo o texto, é essencial à manutenção da saúde e à prevenção
das doenças.
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58 OPÇÃO (E)
Resposta correta: Opção (E).
A resposta correta é a opção E, uma vez que o pronome possessivo “their” refere-se, anaforicamente,
aos governos (governments) e a suas estratégias, suas práticas e prioridades.
59 OPÇÃO (D)
Resposta correta: Opção (D).
A resposta correta é a opção D, uma vez que a mudança que, segundo o texto, deve ocorrer exigirá
que os progressos na direção da universalização da higiene das mãos sejam muito acelerados (speed
up) para que esse objetivo seja alcançado até 2030. (Achieving the goal of universal access to hand
hygiene by 2030 will require a dramatic change— the present average pace of progress would have
to quadruple).
60 OPÇÃO (B)
Resposta correta: Opção (B).
A resposta correta é a opção B, pois os verbos to strugle (lutar) and to battle (batalhar) pertencem ao
campo semântico da guerra. Nessa perspectiva metafórica, a luta e a batalha, no texto, são travadas
contra um inimigo que deve ser combatido: a pandemia.

