
 Boa tarde; Nós, do Curso pré-vestibular da Famema, vimos por meio deste publicar o gabarito 

do simulado modelo PUC-SP, aplicado no sábado (18/05) no auditório do Carmelo. 

 
O gabarito da parte objetiva, conforme ordem apresentada na prova é o seguinte: 

GEOGRAFIA – B A E C D 

BIOLOGIA – C B D C C 

FÍSICA – D D E D E 

MATEMÁTICA – B E D C A 

HISTÓRIA – C B D B A 

QUÍMICA – D A E B C 

INGLÊS – E D B D A 

PORTUGUÊS E LITERATURA– A C B D E E C C E B 

Segue o gabarito da parte discursiva: 

Este gabarito é apenas um esboço do que os estudantes devem trilhar em seus estudos. 

Indicamos que os estudantes peguem a prova e utilizem-na como meio de estudo em casa, 

refazendo os exercícios e obtendo novas fontes de estudo a partir das referências que estão 

indicadas ao longo deste gabarito. 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

O estudante deveria abordar a questão da expansão cafeeira no oeste paulista e a 

ampliação da malha ferroviária bem como o surgimento de novas cidades devido à 

influência dessa lavoura.  Explicar sobre a industrialização do sudeste influenciada pelo 

capital da agricultura cafeeira e as mudanças que essa economia propiciou no estilo de 

vida das pessoas. 

A revolta da vacina, ocorreu pela obrigatoriedade da vacina contra a Varíola, medida 

tomada pelo médico sanitarista Oswaldo Cruz. Essa medida não foi explicada à 

população que não via com bons olhos a ideia de se colocar um germe vivo no corpo 

no intuito de se evitar o contágio da doença. A vacinação foi somente o estopim para a 

revolta, pois a população estava faminta e à margem das melhorias que privilegiavam 

apenas as famílias mais abastadas. O Rio de Janeiro passou por grandes 

transformações urbanísticas, no intuito de se criar um cartão postal para os outros 

países, principalmente a Inglaterra. Para isso, os casebres foram destruídos, foram 

abertas grandes avenidas e a população pobre, sem ter onde morar foi para os morros, 

formando as favelas.  

Na Amazônia deveriam ser abordados os seguintes pontos: 

- no inicio do século 20 o Brasil era o principal exportador de borracha; 



-essa economia permitiu o desenvolvimento de Manaus; 

- o recurso de exploração da borracha permitiu que Manaus ganhasse sistemas de 

abastecimento  d'água, luz elétrica, telefone, grandes construções, como o Teatro 

Amazonas, até hoje símbolo da riqueza advinda da borracha.  

- Manaus passa a ter uma cultura urbana baseada no modo de vida europeu com 

shows de cabarés, peças de teatro, carros, comércio. 

Porém o que promoveu o declínio das atividades extrativistas foi a competitividade 

com a borracha da Malásia e de outras colônias britânicas e também o fato de a 

produção britânica ser racionalizada, enquanto que no Brasil, os seringais eram 

naturais, com distâncias enormes entre uma seringueira e outra. 

 

O sudeste brasileiro permaneceu em desenvolvimento mesmo com o declínio da 

atividade cafeeira, pois o capital foi revertido para industrialização. No caso do 

Amazonas, a morte dos seringais fez declinar também a dinâmica econômica do Norte. 

O processo de expansão da cafeicultura no sudeste, segundo o texto, fez com que 

houvesse a disseminação da doença de Chagas com a introdução de um novo vetor na 

região, o triatoma. Na Amazônia, a expansão da atividade econômica fez com que o 

homem adentrasse nas florestas fazendo com que este tivesse contato com o 

mosquito transmissor da malária. 

Os estudantes poderiam utilizar outras fontes sobre caracterização do relevo, mas aqui 

fazemos a referência do professor Aziz Ab’ Saber. 

 

 DOMÍNIO AMAZÔNICO 
Este é o maior domínio brasileiro, na qual engloba a maior floresta tropical do mundo: 
a Floresta Amazônica. Com o Brasil, esta floresta se estende por oito países e ainda é 
conhecida por fazer parte da maior bacia hidrográfica do mundo, a do rio Amazonas. A 
principal característica deste domínio é a grande biodiversidade existente na fauna e 
na flora, o que faz com que este tenha um enorme potencial econômico, sem contar 
com toda a questão da disponibilidade de recursos hídricos. 
  
O relevo local é de planície, que se estende entre os escudos cristalinos do Centro 
Oeste brasileiro e o escudo das Guianas. Os solos não possuem uma fertilidade natural 
muito grande, pois são formados de rochas sedimentares. Desta maneira existe 
uma ciclagem natural de nutrientes, que são originados pela própria biota local, ou 
seja, a matéria orgânica existente no solo é originada pelos restos vegetais/animais 
que se formam no local pelos seres decompositores. Portanto quando ocorre um 
desmatamento, o solo fica fértil por apenas um curto período de tempo, até esta 
matéria orgânica cessar e deixar o solo extremamente pobre. 



    
As matas que estão em regiões mais elevadas do relevo local, que é bastante plano, 
não possuem suas raízes parcialmente ou totalmente submersas. Desta maneira o 
ecossistema encontrado é o da Floresta Ombrófila Densa. Mais abaixo, temos as 
matas que são encobertas pelas águas das épocas de cheias, chamadas de matas 
de Várzeas. Por fim, o tipo de vegetação que se encontra totalmente com as raízes 
submersas são as matas de Igapó. 
    
 
 
DOMÍNIO MARES DE MORROS 
Os Mares de Morros possuem este nome em função do relevo ondulado que 
predomina nas regiões costeiras do Brasil. Encontramos este domínio dês do Rio 
Grande do Sul até o Rio Grande do Norte, passando por regiões mais interiores de São 
Paulo e Minas Gerais. Toda a região da Serra do Mar brasileira se encontra neste 
domínio e é nele que está situada a Mata Atlântica, ou Floresta Pluvial Atlântica. Estes 
possuem uma alta biodiversidade, em função das características da Floresta Ombrólia 
Densa, que é o ecossistema dominante neste domínio. 
  
Vale lembrar que temos outros ecossistemas associados aos Mares de Morros, como 
os Campos de Altitude, os Mangues e as Restingas. O clima é Tropical Litorâneo 
Umido, e possui a principal característica da elevada taxa de pluviosidade ao longo do 
ano, em função da proximidade com o oceano Atlântico e por ser um relevo 
acidentado, é comum a ocorrência das chuvas orogênicas. 
    
Este domínio é o mais impactado de todos, pois foi o primeiro a ser devastado, já pelos 
Portugueses nas primeiras épocas do Brasil Colônia, como a exploração do Pau-Brasil. 
Posteriormente, este dompinio precensiou diversos ciclos econômicos, como a Cana 
de Açúcar e o Café. Hoje em dia mais de 90% da população brasileira vive nos Mares 
de Morros, e em poucos locais a Mata Atlântica é encontrada conservada.   
 

 

 

Fontes de estudo 

 http://www.scielo.br/pdf/csp/v2n2/v2n2a02.pdf 

http://www.qgdaluz.com.br/Monografias%20e%20teses/Moderniza%C3%A7%C3%A3o%20Urbana.pdf 

www.ichs.ufop.br/cadernosdehistoria 

http://www.ppgcsoc.ufma.br/index.php?option=com_content&view=article&id=369&catid=74&Itemid=

114 

 

 

BIOLOGIA E QUÍMICA 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v2n2/v2n2a02.pdf
http://www.qgdaluz.com.br/Monografias%20e%20teses/Moderniza%C3%A7%C3%A3o%20Urbana.pdf
http://www.ichs.ufop.br/cadernosdehistoria
http://www.ppgcsoc.ufma.br/index.php?option=com_content&view=article&id=369&catid=74&Itemid=114
http://www.ppgcsoc.ufma.br/index.php?option=com_content&view=article&id=369&catid=74&Itemid=114


A) Apresentam mosquito como vetor a Malária ( transmitida pela picada da fêmea 

do mosquito do gênero Anopheles) e Leishmaniose (transmitida pela picada do 

 mosquitos flebotomíneos, que compreendem o gênero Lutzomyia, chamados 

de "mosquito palha" ou birigui, e Phlebotomus. 

Vacinação é uma forma artificial e ATIVA de conferir ao homem proteção 

contra doenças, pois o imunógeno utilizado na vacina irá fazer com que o 

sistema imunológico produza anticorpos, a partir de células B e também sejam 

ativadas outras células brancas, os leucócitos, que servem de defesa ao 

organismo. Depois da vacinação, o sistema imune passar a ter uma “memória”, 

dessa forma, num novo contato com o microorganismo, já há células que 

podem o organismo invasor, promovendo uma resposta mais rápida e eficiente 

para sua eliminação. 

 

B) Para se evitar o contágio da Dengue, deve-se eliminar o vetor da doença, o 

mosquito Aedes aegypt. Evitando locais com água parada e limpa que podem 

ser grandes reservatórios das larvas desse inseto, telas nas janelas das casas, 

promover pulverização de inseticida em locais onde exista foco da doença, a 

secretaria de saúde pode fazer busca ativa por locais onde existam foco de 

larvas e promover campanhas para limpeza de terrenos onde possa existir lixo 

que acumule água. 

No caso da leishmaniose, colocar telas nas janelas das casas em locais 

endêmicos, promover a eutanásia de animais contaminados. 

A leishmaniose tem como agente etiológico o protozoário do gênero 

Lishmania, protozoários tem seu DNA separado do citoplasma por carioteca. 

 

C) Quantidade máxima permitida por dia do benzonidazol: 490 mg. 

Pois quantidade máxima diária é 7mg/kg e, para uma pessoa de 70Kg temos 

7x70. 

 

dessa forma: massa molar do benzonidazol 260g. 

 

260g-------------1mol------------6.1023moléculas 

490.10-3g---------x mol 

Fazendo a regra de três, temo: 

X= 490/1000x260 

X=0,0018mol 

 

 

 

 Função Nitro 

Nox N= +1 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mosquito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Phlebotominae
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lutzomyia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Birigui
http://pt.wikipedia.org/wiki/Phlebotomus


 
 

 

 

 

 

OBS: 

Observe atentamente as ligações 

do nitrogênio no grupo nitro. 

 

 

 

 

 

 

FISICA E MATEMÁTICA 

A) 

B) 

 

Função Amida 

N=-3 



 

 

Considere para resolução: 

 

 

Bastavam a adequada montagem da figura e a leitura atenta, já que no próprio 

enunciado foi dada a distância p2’ de 50 cm. Não era necessário cálculo, bastava 

completar adequadamente a figura no caderno de respostas. 

 

C) I- 1/4; 

II- 4/15. 

D)   

                                     

  

 

 

 

 

F(x’) 

F(x) 72 

(x) 
24 

120 

F(x)= -0,6 +72 e F(x’)= 24 

Fazendo F(X) = F(x’), a massa dos 

pacotes se igualam no 80º dia. 

 

 



REDAÇÃO 

O estudante deveria elaborar uma carta, com a estrutura característica epistolar em padrão 

Culto da Língua Portuguesa. 

Era importante que o estudante utilizasse da coletânea de textos ao longo da prova e que ele 

utilizasse do conhecimento de mundo sobre saúde pública para a tessitura textual.  É fato que 

a saúde brasileira é subfinanciada e, em relação às doenças negligenciadas, o próprio nome já 

faz referência a como elas têm sido tratadas ao longo dos anos. A maioria das pesquisas é feita 

para doenças que trazem algum retorno financeiro para a indústria farmacêutica.  

Assim, seriam pontos importantes que poderiam nortear o texto do estudante: 

- o subfinanciamento da saúde brasileira; 

-saúde x indústria farmacêutica; 

- doenças negligenciadas e financiamento estatal de pesquisa; 

- incentivo estatal à pesquisa de novas drogas e vacinas; 

-pesquisa voltada às necessidades sociais brasileiras; 

-campanhas de saúde pública. 

 

 


