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1. Endereço de e-mail *

2.

Prova de pro�ciência em Língua Inglesa
- Edital 03/2020
Prova de proficiência em língua inglesa - Edital 03/2020 - PPGQ UFJ - prova de caráter 
eliminatório e classificatório. 
Data de realização da prova: 08/02/2020 
Horário: Início: 09:00h 
Duração 1:30 h 
Horário de Brasília 
Favor se atentarem ao documento: Instruções e avisos importante acerca do edital 
03/2020. 

*Obrigatório

Nome completo *
Preencher como informado na ficha de inscrição.
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Text 1 - As questões 1 a 3 são referentes ao texto 1.

3.

Marcar apenas uma oval.

a) Glucose

b) Frutose

c) Sacarose

d) Maltose

e) Lactose

1. O sabor adocicado, característico do mel, se deve principalmente pela
presença do ácucar:
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4.

Marcar apenas uma oval.

a) Lactona e pH

b) Ácido livre e umidade

c) Acidez total e cinzas

d) Proteína e rotação específica

e) Açucares e oligoelementos

5.

Marcar apenas uma oval.

a) mais de 80% das amostras analisadas apresentavam adulteração.

b) o mel é um produto que contém vários açúcares no qual são adicionados
oligoelementos, vitaminas, proteínas.

c) as características físico-químicas de cada mel são determinadas pelo ambiente
de produção.

d) com 95% de confiança não houve diferença na qualidade do mel local e
importado

e) ácido livre, sacarose e cinzas foram os parâmetros mais diferenciaram qualidade
do mel local e importado.

2. A composição físico-química do mel é determinada por vários parâmetros,
exceto por:

3. De acordo com as informações contidas no texto pode-se afirmar que:



09/02/2021 Prova de proficiência em Língua Inglesa - Edital 03/2020

https://docs.google.com/forms/d/17LODUZsuxlVqr5gBaRhnfnMfF5VInguQXN3pYkuQT28/edit 4/9

Text 2 - Responda as questões 4 e 5 assinalando as alternativas que melhor refletem
as afirmações do autor do texto.
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6.

Marcar apenas uma oval.

a) As empresas em questão prometeram que poderiam ser produzidas cerca de 5,3
bilhões de doses cobrindo aproximadamente um terço da população mais esta cobertura
ainda depende de se saber quantas doses cada um terá que tomar.

b) As vacinas só seriam suficientes para os países produtores das vacinas uma vez
que custam caro então apenas os países ricos terão acesso a elas.

c) Todas as pessoas seriam vacinadas rapidamente, pois estas empresas tem
grande capacidade de produção.

d) Seriam produzidas apenas 500 milhões de doses assim a fração de pessoas
imunizadas seria muito pequena.

e) A quantidade exata de vacinados depende ainda de como será a reação das
pessoas vacinadas uma vez que os testes foram insuficientes e poderá haver muitas
mutações em quem tomar primeiro.

7.

Marcar apenas uma oval.

a) A Rússia com certeza irá produzir quantidade de vacinas para 500 milhões de
pessoas por ano.

b) Segundo o autor não se pode confiar na capacidade de produção da Rússia.

c) A capacidade de produção da Rússia será suficiente para vacinar apenas os
russos.

d) É estimado que a capacidade do Instituto Gamaleya poderia produzir vacinas
para cerca de 500 milhões de pessoas mais a informação não foi confirmada sobre a
capacidade de produção do instituto.

e) Segundo o autor a vacina Russa não contribuirá em nada, pois não são confiáveis
uma vez que seus testes foram mal conduzidos

4. A produção de vacinas e a fração da população mundial que poderia ser
atendida em 2021 de acordo com as informações obtidas das empresas
fabricantes (Pfizser, Moderna e Astra Zeneca) é melhor descrita na alternativa;

5. Segundo o autor a quantidade de pessoas vacinadas poderia ser maior uma
vez que o Instituto Gamaleya da Russia também tem uma boa capacidade de
produção. Assim quantas pessoas poderiam ser vacinadas com esta vacina está
melhor descrita na alternativa;
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Text 3 - As questões 6 a 8 são referentes ao texto 3.

8.

Marcar apenas uma oval.

a) transtorno de estresse pós-traumático

b) distúrbios psicóticos

c) dependência química

d) depressão

e) ansiedade

6. A utilização da psicoterapia assistida com MDMA consiste em uma alternativa
terapêutica para tratar que tipo de doença?
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9.

Marcar apenas uma oval.

a) quando 90 participantes completarem seus tratamentos

b) quando terminarem os estudos clínicos de fase 2

c) já foi aprovado em 2017

d) nunca

e) em 2022

10.

Marcar apenas uma oval.

a) a terapia com MDMA ocorre em sessões de 8h, nas quais os pacientes passam
metade desse tempo ouvindo música com fones de ouvido e concentrando em seu
foco interior

b) os ensaios clínicos de fase 3 foram concluídos em 2017, e envolveu a
participação de 105 pacientes

c) Ao concluir os ensaios fase 2, 56% dos pacientes não tiveram mais os sintomas
de transtorno de estresse pós-traumático

d) O programa de utilização do MDMA foi designado como uma terapia inovadora
em 2017 pela FDA

e) As análises dos resultados do estudo fase 3 serão finalizadas no fim do mês,
segundo o Dr. Rick Doblin

7. Segundo o coordenador dos estudos, Dr. Rick Doblin, qual a previsão para a
aprovação final do MDMA para junto a FDA?

8. Assinale a opção que indica uma informação INCORRETA em relação ao texto:
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Text 4 - As questões 9 e 10 são referentes ao texto 4

11.

Marcar apenas uma oval.

a) São amplamente investigados, mas não apresentam atividade antimicrobiana

b) Não apresentam bons resultados pois não existe relação entre a estrutura e o
desempenho do material

c) São amplamente investigados, pois podem melhorar a adesão, proliferação,
diferenciação e migração celular para implantes com alta atividade antimicrobiana

d) São amplamente investigados, porém os implantes metálicos apresentam
melhores resultados quanto a resistência a corrosão

e) Todos os desafios na área já foram alcançados e não são necessárias mais
pesquisas na área.

9. De acordo com o texto sobre nanomateriais nanofuncionalizados ou com
nano-revestimento funcional para implantes ortopédicos, assinale a alternativa
correta:
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12.

Marcar apenas uma oval.

a) Os principais desafios na comercialização de biomateriais derivados da
nanotecnologia visam superar as limitações dos biomateriais ortopédicos pré-
existentes

b) O desempenho de um implante ortopédico tem relação com a superfície do
material utilizado

c) As propriedades de nanomateriais encorajam seu uso para melhorar o
crescimento de diferentes tecidos

d) A engenharia de bioimplantes visa apresentar alternativas biológicas para
restaurar, reter ou modificar tecidos danificados e / ou a funcionalidade de órgãos.

e) A nanofuncionalização da superfície do biomaterial não tem efeito na a adesão,
proliferação, diferenciação e migração celular para implantes com alta atividade
antimicrobiana.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

10. Assinale a opção que indica uma informação INCORRETA em relação ao
texto:

 Formulários

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

