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Membro da Academia Brasileira de Letras
(ABL) desde 2006, o cineasta paulista do Brás,
Nelson Pereira dos Santos, sentava ao meu
lado, nas sessões plenárias da Casa de
Machado de Assis. Era um convívio
extremamente
amável
e,
por
isso,
inesquecível.
Seu amigo e admirador, Cacá Diegues
afirmou que Nelson inventou um cinema que
somente poderia ser feito no Brasil. Levado a
assistir a longas-metragens por sua mãe, no
Cine Teatro Colombo, em São Paulo,
acostumou-se com as obras de autores como
Graciliano Ramos – levou às telas obras como
“Vidas secas” e “Memórias do cárcere” –
Machado de Assis (“Azylo muito louco”), Jorge
Amado (“Tenda dos milagres” e “Jubiabá”),
Guimarães Rosa (“A terceira margem do rio”),
Nelson Rodrigues (“Boca de ouro”), Gilberto
Freyre (“Casa grande & senzala”) e Castro
Alves (“Guerra e liberdade”). Nelson
costumava afirmar que era de uma geração
formada por esses e outros escritores do
modernismo.
Vindo para o Rio de Janeiro, tornou-se
pioneiro do Cinema Novo, com o seu notável
“Rio 40 graus”, de 1955. Foi influenciado pelo
neorrealismo italiano, de cineastas como
Roberto Rosselini e Luchino Visconti. Mesmo
tendo feito o curso de Direito na USP, que
concluiu em 1953, e exercendo atividades de
jornalista no “Jornal do Brasil” e na
“Manchete”, no Rio de Janeiro, estava
predestinado a dedicar a maior parte de sua
vida ao cinema. Produziu “Rio, zona norte”,
filmou documentários sobre a seca do
Nordeste e, em termos de contracultura, filmou
“Fome de amor”, “Quem é Beta” e a comédia
carioca “El justicero”, sem esquecer o clássico
histórico “Como era gostoso meu francês”.
Apesar de ter se dedicado também ao
jornalismo, Nelson participou de atividades de
cineclubes e de teatro amador, além de se
envolver com política. Em 1949, viajou a Paris.
Durante dois meses, frequentou a Cinemateca
Francesa, de Henri Langlois. Ao voltar, filmou
“Juventude”, média-metragem destinado ao
Festival da juventude que ocorreria em Berlim.
Em 1952, foi assistente de Alex Viany em
“Agulha do palheiro” e foi acumulando
experiências necessárias.

UFRGS – PSU/2020 – BLOCO 9

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Extremamente criativo, Nelson Pereira dos
Santos filmou, em 1976, o seu “Amuleto de
Ogum”, quando analisou as religiões
afrobrasileiras e, em 1980, filmou o musical
“Estrada da vida”, baseado na trajetória da
dupla Milionário e José Rico. Ganhou muitos
prêmios internacionais e herdou de Humberto
Mauro o título de “pai do cinema brasileiro”.
Nelson Pereira dos Santos foi fundador do
curso de cinema da Universidade de Brasília e
lecionou na Universidade da Califórnia e na
Universidade de Colúmbia, em Nova Iorque.
Como se vê, um intelectual de múltiplas
qualidades, que o país perdeu e lamentou
profundamente.

Adaptado de: NISKIER, A. Nelson Pereira dos
Santos. Disponível em:
<https://arnaldoniskier.com.br/cronicas/nelson+per
eira+dos+santos.html>. Acesso em: 03 set. 2019.

01. Abaixo são feitas algumas afirmações acerca
de ideias veiculadas pelo texto.
I - O segundo parágrafo do texto inicia com a
apresentação, em discurso indireto, de
uma opinião a respeito do cineasta.
II - O terceiro parágrafo do texto utiliza o
gênero narrativo como uma evidência
argumentativa para a ideia geral,
defendida no parágrafo, de que Nelson
Pereira dos Santos estava predestinado a
ser cineasta.
III- O último parágrafo do texto apresenta
uma ideia de síntese, obtida a partir da
enumeração de algumas atividades e
habilidades do cineasta.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

3

02. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações abaixo, a respeito de palavras do
texto.
( ) As palavras sessões (l. 04) e Guerra
(l. 21) têm quantidades diferentes de
letras e de fonemas.
( ) As palavras predestinado (l. 34) e
esquecer (l. 39) têm a mesma quantidade
de letras e de fonemas.
( ) As palavras também (l. 41) e além (l. 43)
têm a mesma quantidade de letras e de
fonemas.
palavras ocorreria (l. 48) e
necessárias (l. 51) têm quantidades

( ) As

diferentes de letras e de fonemas.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V – V.
F – F – V – V.
V – F – F – V.
V – F – F – F.
F – V – V – V.

03. Abaixo são feitas três afirmações sobre a
formação de palavras do texto.

04. Considere as seguintes afirmações a respeito
de palavras ou expressões do texto.
I - O primeiro que da linha 09 introduz uma
oração subordinada substantiva objetiva
direta.
II - O que (l. 30) refere-se a atividades de
jornalista (l. 31-32).
III- O que (l. 48) é um pronome relativo.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

05. Muitos usos de vírgula são obrigatórios; outros
são facultativos e variam de acordo com as
preferências do autor de um texto.
No bloco inferior, abaixo, sugerem-se
modificações no uso de vírgulas no texto. No
bloco superior, indica-se o tipo de
procedimento.
Relacione o bloco inferior ao superior.

I - inesquecível (l. 07) é obtida por
prefixação e sufixação a partir de um verbo.
II - predestinado (l. 34) é obtida
sufixação a partir de um verbo.

por

III- profundamente (l. 66) é obtida por
sufixação, a partir de um adjetivo.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

1 - Procedimento facultativo.
2 - Procedimento incorreto.
( ) Suprimir a vírgula após desde 2006
(l. 02).
( ) Suprimir as vírgulas após a expressão Em
1949 (l. 44).
( ) Acrescentar vírgula antes da palavra e (l. 58).
( ) Suprimir as vírgulas antes e após o
segmento um intelectual de múltiplas
qualidades (l. 64-65).
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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–

2
2
2
1
1

–
–
–
–
–

2
2
1
1
1

–
–
–
–
–

1.
2.
1.
2.
1.

UFRGS – PSU/2020 – BLOCO 9

Instrução: As questões de 06 a 10 estão
relacionadas ao texto abaixo
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Informação e conhecimento sempre
estiveram, ao longo da história, relacionados
ao processo de desenvolvimento humano.
Movido por esse processo, o avanço das
tecnologias de informação encontra-se hoje no
centro da reformulação de uma nova ordem
mundial. O acesso rápido à informação leva
........ aceleração do conhecimento e esse, por
sua vez, gera novos conhecimentos de maneira
cada vez mais ágil, o que não encontra
precedentes na nossa história.
Tais avanços vêm permitindo uma
expansão da troca de informações entre os
agentes individuais e coletivos. Ações antes
planejadas apenas com interesses locais são,
nessa nova ordem mundial, discutidas a partir
de uma ótica nacional e internacional.
Do ponto de vista econômico, verificam-se
novas práticas de produção, comercialização e
consumo de bens e serviços, competição entre
instituições e uma maior intensidade no uso da
informação.
No campo social, têm-se modificações
sensíveis nas relações, na forma e no conteúdo
do trabalho com implicações no fazer dos
profissionais.
Nessa
nova
ordem
social,
o
desenvolvimento tecnológico vem provocando
mudanças sensíveis no perfil de profissionais
de diversas áreas do conhecimento. Essas
transformações são constantes e evoluem de
forma acelerada. É nesse cenário de
transformações sociais, econômicas e culturais
que as profissões se fortalecem ou deixam
transparecer suas fragilidades.
O termo profissão é originário da palavra
latina profesione e remete ao ato ou efeito de
professar. Infere a esse termo um sentido de
confissão pública de uma crença, sentimento,
opinião ou modo de ser, conduzindo ........
concepção de uma atividade ou ocupação
especializada, que requer preparo e formação.
Nesse sentido, o profissional apresenta-se à
sociedade como portador de um conhecimento
específico, capaz de realizar uma tarefa. Em
troca da realização desse trabalho e da
garantia de eficiência, a sociedade dá
credibilidade ao profissional.
O filósofo espanhol Ortega y Gasset, em um
discurso aos bibliotecários, em 1935,
descreveu como as profissões surgem em
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nossa sociedade. Segundo ele, há um estágio,
em nossa cultura, onde aquilo que um
indivíduo faz porque tem talento, porque
gosta, porque tem necessidade de expressar
uma vocação pessoal, torna-se útil e
importante para o seu grupo cultural. Quando
isso acontece, o trabalho desse indivíduo passa
a preencher ........ necessidades do grupo em
questão, e a sociedade passa a exigir que tal
atividade seja feita regularmente. Ainda,
segundo o autor, para se compreender uma
profissão é necessário entender a sociedade a
que ela serve, sociedade essa que se encontra
em constante mudança.
Adaptado de: PEREIRA, E. A. J.; CUNHA, M. V. da.
Reflexões sobre as profissões.
Disponível
em:<https://periodicos.ufsc.br/index.php/eb/arti
cle/view/1518-2924.2007v12n24p44>.
Acesso em: 14 set. 2019.

06. Considere as afirmações abaixo, sobre a
necessidade do uso da crase.
I - Na lacuna da linha 08, o uso de à é correto,
considerando que atende a duas condições
necessárias para o uso da crase – a
regência do verbo levar e o gênero
feminino da expressão posposta.
II - Na lacuna da linha 40, o uso de à é
obrigatório.
III- Na lacuna da linha 59, o uso da crase é
obrigatório em virtude da regência do
verbo preencher.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

5

07. Considere as seguintes afirmações acerca do
sentido global do texto.
I - As expressões Do ponto de vista
econômico (l. 18) e No campo social
(l. 23) introduzem no texto duas ideias
contraditórias.
II - A referência ao discurso feito pelo filósofo
espanhol Ortega y Gasset cumpre, no
texto, o papel de ilustrar as ideias
apresentadas no parágrafo anterior, logo
tem um valor argumentativo.
III- A relação entre profissão e sociedade,
apresentada no último parágrafo do texto,
retifica as ideias apresentadas nos
parágrafos anteriores.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

08. Geralmente, substantivos denotam seres ou
coisas. No entanto, algumas vezes podem
denotar ação ou processo.
Assinale a alternativa que contém um
substantivo que, no texto, denota processo.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6

Informação (l. 01)
desenvolvimento (l. 03)
acesso (l. 07)
avanços (l. 12)
campo (l. 23)

09. Considerando o trecho [...] Do ponto de

vista econômico, verificam-se novas
práticas de produção, comercialização e
consumo de bens e serviços, competição
entre
instituições
e
uma
maior
intensidade no uso da informação [...]
(l. 18-22), assinale abaixo a alternativa que
corresponde a um antônimo adequado para
substituir a palavra sublinhada.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

impulso
vigor
fúria
depressão
debilidade

10. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
ocorrências em que a palavra que substitui
uma palavra ou expressão anterior no texto.
( ) que requer preparo e formação (l. 42).
( ) aquilo que um indivíduo faz (l. 53-54).
( ) a sociedade a que ela serve (l. 63-64).
( ) que se encontra em constante mudança
(l. 64-65).
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V – F.
V – V – F – F.
V – V – V – V.
F – V – V – V.
F – F – V – V.
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Instrução: As questões de 11 a 15 estão
relacionadas ao texto abaixo.
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Não havia ostentação na casa grande. Todo
o luxo, o exagero todo ficavam no jardim que
se estendia atrás. Gramados de veludo com a
sombra das árvores crescendo no fim da tarde;
o roseiral, onde aprendi a sensualidade dos
perfumes, e fazia besouros pretos e amarelos
rastejarem na minha mão; a cerca de araçá e
outras frutas vagamente proibidas: a mãe
queria que a gente só comesse maçã
argentina, sem saber da delícia das pitangas,
ou das jabuticabas da árvore alta de onde um
dia o jardineiro teve de me tirar com escada na
mão.
O balanço, onde eu cantava histórias com
letra e música inventadas na hora, certamente
ainda balançaria ao peso das minhas
memórias, se estivesse ali.
Mais adiante, o lago, talvez um pequeno
açude brotando incansável de algum olhod’água submerso, onde pesquei tanto lambari
com anzol de alfinete. O puxão, susto e alegria,
o risco de prata saltando sobre a água, vitória
e compaixão. Mais tarde a avó preparava a
fritada com o balde cheio, que eu comia com o
pai, cúmplice dessas brincadeiras.
A casa dessa avó era parte do paraíso:
casinhola quase antiga, com avarandado, por
onde ainda caminho muitas vezes em sonho.
Tudo motivo de felicidade: biscoito feito na
hora, refrescos coloridos e sempre as velhas
histórias. “Vó, conta a história de quando você
caiu da goiabeira e quebrou o braço.” O melhor
era imaginá-la criança como a gente, num
tempo incalculável. O pomar eram as
bergamoteiras
escuras,
as
laranjeiras
cheirosas, as espécies que se contavam nos
dedos: a do céu, a natal, a de umbigo, a
tangerina.
Meu pai plantara o matinho de eucaliptos,
quase uma alameda, onde a gente corria entre
um cheiro bom que nenhum spray do mundo
conseguiria reproduzir. Muitas vezes no fim de
tardes quentes o jardineiro queimava um
monte dessas folhas, enquanto, deitada no
capim morno, eu olhava os bichos, castelos,
caretas, que as nuvens formavam no alto.
Do outro lado da sede, um terreno meio
abandonado, que chamávamos charco ou
pântano, não sei. Sei que era a morada dos
meus medos e fascinação mais secretos e
intensos.
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O mundo naquele tempo, e naquele local,
era encantado. Os morros azuis ao redor eram
habitados por Rapunzel e Bela Adormecida,
havia ali cavernas com tesouros de Ali Babá.
Mas era certamente no lago o meu reino.
Rodeado de salgueiros, com a labareda de uma
corticeira velha, tinha no centro uma ilhota
onde se chegava por um pontilhão muito
precário. Houve um tempo em que ali morou
um casal de veadinhos. Seus focinhos úmidos,
os flancos ariscos e ternos olhos faziam parte
do meu cotidiano, dentro dos muros de minha
vida, quando eu ainda não era cidadã de uma
capital, longe do paraíso traído. Um dia, o
macho fugiu, e os empregados vaticinaram que
a fêmea “morreria de saudade”. Eu a visitava
todos os dias, ansiosa, e, realmente, ela se
deixou morrer. Foi a primeira vez, talvez única
morte por amor que testemunhei, naqueles
tempos românticos, em que o coração da
gente e as histórias de família, não as novelas
de televisão, proviam nosso imaginário.
Na memória, tudo aquilo ainda existe, é
meu ainda: cheiros, passos, ruídos, segredos.
Foi aquele o chão da minha alma. Não sei como
permitir que fosse vendido, que passasse a
mãos estranhas, e que transformasse num
monte de edifícios. Acho que eu não teria
podido impedir, mas hoje me parece que não
me esforcei bastante. Essa foi a única, a minha
imperdoável traição.
LUFT, Lya. Paraíso lembrado. Disponível em:
<https://revistagloborural.globo.com
/Noticias/Cultura/noticia/2017/02/paraisolembrado-cronica-de-lya-luft.html>.
Acesso em: 15 set. 2019.

11. Considere as seguintes afirmações acerca do texto.
I - A autora apresenta fatos que integram a
sua memória, porque receia não lembrálos na atualidade.
II - O conjunto dos fatos apresentados serve para
expressar o desencanto atual da autora,
expresso no último parágrafo do texto.
III- O último parágrafo do texto apresenta
uma contraposição entre o que pertence à
memória da autora e o que é de sua efetiva
propriedade.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.
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12. A alternativa que apresenta o sentido mais
adequado para ostentação (l. 01), de acordo
com o texto, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

opulência.
afetação.
arrogância.
circunspecção.
austeridade.

13. Considere as afirmações abaixo, sobre o
sentido de palavras do texto.
I - A substituição de onde (l. 05) por aonde
não alteraria o sentido do enunciado em
que se encontra.
II - A substituição de onde (l. 14) por no qual
não alteraria o sentido do enunciado em
que se encontra.
III- A substituição de onde (l. 40) por em que
não alteraria o sentido do enunciado em
que se encontra.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas II e III.
I, II e III.

14. A expressão vagamente proibidas (l. 08)
tem, no contexto em que ocorre, o sentido de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

interdição
interdição
interdição
interdição
interdição

absoluta.
relativa.
parcial.
nítida.
hesitante.

15. A palavra se (l. 17) introduz, no período em
que ocorre, uma relação de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

concessão.
explicação.
condicionalidade.
causa.
oposição.

16. Em relação às macromoléculas observadas em
uma célula eucariótica, é correto afirmar que
(A) os lipídios compõem as membranas
biológicas e são constituídos por ácidos
graxos e colesterol.
(B) os nucleotídeos que compõem os ácidos
nucleicos são constituídos por ácido
fosfórico, pentoses e bases nitrogenadas.
(C) as proteínas são constituídas pela
combinação de 23 aminoácidos diferentes.
(D) os carboidratos
monossacarídeos
peptídicas.

são compostos por
unidos por ligações

(E) a estrutura terciária de uma proteína é
equivalente à sua sequência linear de
aminoácidos.
17. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as
afirmações abaixo, sobre transporte de
membrana.
( ) A difusão facilitada é uma forma de
transporte passivo, sem o envolvimento de
transportadores de membrana.
( ) A osmose é uma forma de transporte
passivo de solutos.
( ) A bomba H+-ATPase é um exemplo de
transporte ativo com gasto de energia.
( ) A difusão simples ocorre a favor de um
gradiente de concentração.
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – F – V – V.
F – V – F – F.
F – V – V – F.
V – F – F – V.
V – F – V – V.

18. O controle do processo de proliferação é
fundamental para a homeostase tecidual.
Em relação ao ciclo celular em humanos, é
correto afirmar que
(A) na fase S da intérfase, ocorre intensa
síntese de proteínas não histônicas.
(B) na fase G2 da intérfase, observa-se o
aumento do volume celular.
(C) a prófase da mitose é caracterizada pela
duplicação do DNA.
(D) na metáfase da mitose, ocorre o início da
condensação dos cromossomos.
(E) na anáfase da mitose, os cromossomos se
descondensam.
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19. Enumere, de acordo com a sequência
cronológica, os eventos relacionados ao
mecanismo da bomba sódio potássio.
( ) Ligação de 2 íons K+ na porção extracelular
da bomba
( ) Ligação de 3 íons
intracelular da bomba

Na+

( ) Hidrólise
do
ATP
e
conformacional da bomba

na

porção
mudança

( ) Ligação de ATP e reorganização da bomba

22. Seres humanos apresentam 12 pares de
nervos cranianos que são responsáveis por
conectar diferentes regiões do organismo ao
encéfalo.
No bloco superior abaixo, estão listadas as
classificações quanto aos componentes dos
nervos cranianos; no inferior, exemplos de
pares de nervos cranianos.
Associe adequadamente o bloco inferior ao
superior.
1. Motor
2. Sensitivo

A sequência de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é

3. Misto

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( ) Nervo Facial

1
1
1
3
3

–
–
–
–
–

2
3
3
1
1

–
–
–
–
–

3
2
4
2
4

–
–
–
–
–

4.
4.
2.
4.
2.

20. Em relação aos fungos, é correto afirmar que
(A) os fungos são organismos procarióticos.
(B) a reprodução assexuada ocorre por meio
de meiose.
(C) os esporos estão relacionados à
reprodução
tanto
sexuada
quanto
assexuada.
(D) a parede celular é constituída, em sua
maioria, por glicogênio.
(E) as hifas constituem o citoesqueleto dos
fungos.
21. Considere as afirmações abaixo, sobre os
eventos relacionados à 3ª semana de vida
intrauterina de humanos.
I - O tubo neural surge a partir da fusão das
extremidades das pregas neurais.
II - As células sanguíneas originam-se a partir
dos hemangioblastos.
III- As células mesenquimais dão origem ao
sistema cardiovascular primitivo.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

( ) Nervo Vestibulococlear
( ) Nervo Grande Hipoglosso
( ) Nervo Trigêmeo
A sequência correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
1
2
3
3

–
–
–
–
–

1
2
3
1
2

–
–
–
–
–

2
3
2
1
1

–
–
–
–
–

3.
1.
2.
2.
3.

23. Considere as seguintes afirmações sobre os
tecidos epiteliais glandulares.
I - Na secreção merócrina, as células sofrem
apoptose.
II - A secreção holócrina é a principal forma de
secreção das glândulas mamárias.
III- Na secreção apócrina, observa-se a perda
de fragmentos de citoplasma.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.

Apenas I.
Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II e III.
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24. Em relação ao tecido adiposo, é correto afirmar que
(A) as células do tecido adiposo marrom
apresentam grande quantidade de
mitocôndrias.

25. Em relação ao sistema urinário de humanos, é
correto afirmar que

(B) o tecido adiposo amarelo apresenta
múltiplas gotículas isoladas de lipídio em
seu citoplasma.
(C) o tecido adiposo marrom é observado
frequentemente em indivíduos adultos
obesos.
(D) as células do tecido adiposo amarelo
apresentam núcleo arredondado próximo à
região central da célula.
(E) o tecido adiposo amarelo
grande
quantidade
de
endoplasmático rugoso.

apresenta
retículo

(A) o ramo descendente da alça de Henle é
impermeável.
(B) as células mesangiais são responsáveis
pela produção do hormônio renina.
(C) as aquaporinas são observadas em grande
quantidade no túbulo contorcido distal.
(D) o túbulo contorcido proximal atua na
reabsorção de nutrientes do filtrado
glomerular.
(E) o glomérulo renal é responsável pela
hipertonicidade da urina.

26. Considere as afirmações abaixo, sobre as proteínas.
I - Os aminoácidos essenciais são aqueles que o organismo não é capaz de produzir por si só.
II - A desnaturação ocorre inicialmente na estrutura primária de uma proteína.
III- A cadeia polipeptídica, na conformação alfa-hélice, possui um arranjo em antiparalelo.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

27. No bloco superior abaixo, estão listados os folhetos embrionários humanos; no inferior, exemplos de
regiões derivadas dos folhetos embrionários.
Associe adequadamente o bloco inferior ao superior.
1. Endoderma
2. Mesoderma
3. Ectoderma
( ) Epitélio da pele
( ) Epitélio da bexiga
( ) Músculo estriado esquelético
( ) Retina
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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1
1
3
3
3

–
–
–
–
–

2
3
1
1
2

–
–
–
–
–

1
1
2
2
1

–
–
–
–
–

3.
2.
1.
3.
3.
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28. O esqueleto de um animal é composto por um conjunto de ossos cuja função está relacionada a
sustentação, proteção mecânica e locomoção.
Em relação aos ossos, é correto afirmar que
(A) a mandíbula é um exemplo de osso plano que não possui forma geométrica definida.
(B) o estribo é o menor osso do corpo humano, sendo classificado como osso curto.
(C) o osso frontal é um exemplo de osso longo com função de proteção.
(D) os carpos da mão são exemplos de ossos sesamoides por serem pequenos e chatos.
(E) o osso maxilar é um exemplo de osso pneumático por apresentar uma cavidade revestida por
mucosa.
29. Em relação à epiderme de humanos, é correto afirmar que
(A) os melanócitos possuem elevada atividade proliferativa.
(B) as células de Merkel possuem função sensitiva.
(C) as células de Langerhans estão envolvidas na percepção do tato fino.
(D) os queratinócitos na camada lúcida apresentam núcleo arredondado.
(E) a camada espinhosa é caracterizada pela presença de glicogênio.
30. Assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.
( ) o potencial de repouso de um neurônio é de +30 mV.
( ) a hiperpolarização de um neurônio ocorre devido à entrada de cargas elétricas negativas.
( ) a despolarização de membrana ocorre pela abertura de canais de Cl -.
( ) o potencial de ação está diretamente relacionado ao limiar de excitabilidade da célula.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

F – F – V – V.
F – V – F – F.
F – V – F – V.
V – V – F – F.
V – F – V – F.
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PROVA DE REDAÇÃO
Leia o texto abaixo.
As relações profissionais estão mudando e o futuro do trabalho é um território que aos poucos
estamos conhecendo. Profissões que temos hoje podem desaparecer, uma vez que o avanço da
tecnologia já permite que máquinas executem mais e mais tarefas. Porém, a boa notícia é que,
justamente por essa transformação e trocas de funções, o futuro aponta para nossos jovens de hoje
caminhos, possibilidades e habilidades profissionais completamente novas.
De acordo com Raphael Falcão, diretor da Hays Response e Hays Experts (empresa global de
recrutamento e seleção) o tema ainda é fruto de estudos frequentes, mas já é possível afirmar que
a maioria das profissões do futuro passará inevitavelmente por um cenário em que habilidades e
competências do século XXI como criatividade, inovação e capacidade de interpretação serão cada
vez mais valorizadas.
“Hoje há uma nova percepção em que questões técnicas, formação acadêmica e trajetória profissional
são tão importantes quanto saber a motivação e os objetivos de vida de cada um. Logo, é
fundamental considerar não apenas se o profissional irá conseguir se adequar à cultura de empresa,
mas se aquela companhia fará sentido para ele também” exemplifica o especialista.
Aos jovens que entrarão em breve no mercado de trabalho, o executivo destaca a importância de
não se deixar levar apenas por áreas promissoras sem considerar os interesses pessoais.
“O ideal é escolher uma profissão não como uma tendência mercadológica, mas como uma aptidão dentro
das áreas que lhe interessam. As pessoas mais bem sucedidas não foram aquelas que procuraram as
profissões do momento, mas as que eram apaixonadas pelo que faziam”, afirma Raphael.
O designer Lucas Schlosinski, 31 anos, é um exemplo desta categoria de profissionais. Professor de
modelagem 3D e desenho digital em um Fab Lab em São Paulo, a construção e pilotagem de drones
já fazia parte do seu dia a dia, antes mesmo dele imaginar que a área é considerada uma das profissões
do futuro pelos especialistas. Encantado pelo universo do voar, começou a se aprofundar no tema por
conta própria, após conhecer um espanhol que propunha a construção de drones de baixo custo.
“Sempre pensei no meu trabalho como um caminho para facilitar o acesso a ferramentas e recursos
tecnológicos para qualquer pessoa. O drone para mim é uma ferramenta que vai muito além da
operação e manuseio, pois desperta nas crianças e jovens um interesse que produzirá novos
conhecimentos e habilidades”, afirma o professor.
Adaptado de: O que podemos esperar dos profissionais e das profissões do futuro?
Disponível em: <http://fundacaotelefonica.org.br/noticias/
o-que-podemos-esperar-dos-profissionais-e-das-profissoes-do-futuro/>.
Acesso em: 15 set. 2019.

A partir da leitura do texto acima e de sua experiência de vida,
- reflita sobre a importância da escolha da profissão na vida das pessoas, em especial, na dos jovens;
- identifique uma situação, em sua vida ou na vida de alguém que você conhece, que envolva a
escolha da profissão. Utilize-a para ilustrar seu ponto de vista;
- redija uma redação de caráter dissertativo sobre o tema:

A escolha da profissão pelos jovens: desafios e perspectivas.
Instruções:
1 - Crie um título para seu texto e escreva-o na linha destinada a este fim.
2 - Redija uma redação com extensão mínima de 30 linhas, excluído o título – aquém disso, seu
texto não será avaliado –, e máxima de 50 linhas, considerando-se letra de tamanho regular.
3 - As redações que apresentarem segmentos emendados, ou rasurados, ou repetidos, ou linhas em
branco terão esses espaços descontados do cômputo total de linhas.
4 - Lápis poderá ser usado apenas no rascunho; ao passar sua redação para a folha definitiva, façao com letra legível e utilize caneta.
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