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002. PROVA II

  Confira seus dados impressos neste caderno.

  Assine com caneta de tinta azul ou preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.

  Esta prova contém 40 questões objetivas e uma proposta de redação.

  Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando 
caneta de tinta azul ou preta.

  As provas terão duração total de 5h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 
3h45, contadas a partir do início da prova.

  Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.

  Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas, a Folha de Redação e os 
Cadernos de Questões.
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Leia o haicai de Mário Quintana para responder às questões 
01 e 02.

Hai-kai

No meio da ossaria
Uma caveira piscava-me...
Havia um vaga-lume dentro dela.

(Da preguiça como método de trabalho, 2013.)

QUESTÃO 01 

No haicai, o poeta expressa

(A) o curioso gracejo da caveira cujos olhos brilham como 
vaga-lumes.

(B) o mau humor resultante do susto com o vaga-lume na 
caveira.

(C) o descaso com o vaga-lume que brilha dentro de uma 
caveira.

(D) o assombro vivido quando uma caveira lhe pisca o olho.

(E) o inusitado de um vaga-lume iluminar o olho de uma ca-
veira.

QUESTÃO 02 

Os dois últimos versos do haicai foram corretamente articula-
dos em um único período, sem alteração do sentido original, 
em:

(A) Como uma caveira me piscava, havia um vaga-lume den-
tro dela.

(B) Uma caveira piscava-me, porém havia um vaga-lume 
dentro dela.

(C) Embora uma caveira me piscasse, havia um vaga-lume 
dentro dela.

(D) Uma caveira piscava-me, porque havia um vaga-lume 
dentro dela.

(E) Uma caveira piscava-me, tanto que havia um vaga-lume 
dentro dela.

QUESTÃO 03 

Leia a tira.

(Folha de S.Paulo, 08.05.2016. Adaptado.)

Em conformidade com a norma-padrão e o sentido geral da 
tira, o balão do primeiro quadrinho é corretamente preenchi-
do com:

(A) Se não tivessem as aranhas, as pessoas se incomoda-
riam disso?

(B) Se não houvesse aranhas, as pessoas se importaria disso?

(C) Se não houvessem as aranhas, quem se importaria con-
tra isso?

(D) Se não existisse as aranhas, quem se incomodaria diante 
isso?

(E) Se não existissem as aranhas, alguém se importaria com 
isso?
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Leia o trecho do conto “As margens da alegria”, de João Gui-
marães Rosa, para responder às questões de 06 a 09.

Esta é a estória. Ia um menino, com os Tios, passar dias 
no lugar onde se construía a grande cidade. Era uma viagem 
inventada no feliz; para ele, produzia-se em caso de sonho. 
Saíam ainda com o escuro, o ar fino de cheiros desconheci-
dos. A Mãe e o Pai vinham trazê-lo ao aeroporto. A Tia e o Tio 
tomavam conta dele, justinhamente. Sorria-se, saudava-se, 
todos se ouviam e falavam. O avião era da Companhia, es-
pecial, de quatro lugares. Respondiam-lhe a todas as pergun-
tas, até o piloto conversou com ele. O voo ia ser pouco mais 
de duas horas. O menino fremia no acorçoo, alegre de se rir 
para si, confortavelzinho, com um jeito de folha a cair. A vida 
podia às vezes raiar numa verdade extraordinária. Mesmo 
o afivelarem-lhe o cinto de segurança virava forte afago, de 
proteção, e logo novo senso de esperança: ao não-sabido, ao 
mais. Assim, um crescer e desconter-se – certo como o ato 
de respirar – o de fugir para o espaço em branco. O Menino.

E as coisas vinham docemente de repente, seguindo har-
monia prévia, benfazeja, em movimentos concordantes: as 
satisfações antes da consciência das necessidades. Davam-
-lhe balas, chicles, à escolha. Solícito de bem-humorado, o 
Tio ensinava-lhe como era reclinável o assento – bastando a 
gente premer manivela. Seu lugar era o da janelinha, para o 
móvel mundo. Entregavam-lhe revistas, de folhear, quantas 
quisesse, até um mapa, nele mostravam os pontos em que 
ora e ora se estava, por cima de onde. O Menino deixava-as, 
fartamente, sobre os joelhos, e espiava: as nuvens de amon-
toada amabilidade, o azul de só ar, aquela claridade à larga, 
o chão plano em visão cartográfica, repartindo de roças e 
campos, o verde que se ia a amarelos e vermelhos e a pardo 
e a verde; e, além, baixa, a montanha. Se homens, meninos, 
cavalos e bois – assim insetos? Voavam supremamente. O 
Menino, agora, vivia; sua alegria despedindo todos os raios. 
Sentava-se, inteiro, dentro do macio rumor do avião: o bom 
brinquedo trabalhoso. Ainda nem notara que, de fato, teria 
vontade de comer, quando a Tia já lhe oferecia sanduíches. E 
prometia-lhe o Tio as muitas coisas que ia brincar e ver, e fa-
zer e passear, tanto que chegassem. O Menino tinha tudo de 
uma vez, e nada, ante a mente. A luz e a longa-longa-longa 
nuvem. Chegavam.

(Primeiras estórias, 2005.)

QUESTÃO 06 

Com a frase “Esta é a estória.”, que inicia o conto, o narrador 
recorre

(A) ao suspense para criar expectativas no leitor em relação 
aos sentimentos do menino durante a viagem de avião 
que faz com tios.

(B) à memória da personagem para contar uma história ima-
ginada por um menino que deseja viajar de avião com os 
tios para a cidade.

(C) ao relato pessoal para descrever uma experiência subje-
tiva da infância, quando viajou assustado de avião com 
os tios para a cidade em construção.

(D) à metalinguagem para contar a história de um menino 
encantado com a viagem de avião que faz com os tios 
para a cidade em construção.

(E) à imaginação para inventar uma história em que um me-
nino viaja de avião com os tios para a cidade e se sente 
desconfortável com a situação.

Leia o texto para responder às questões 04 e 05.

Último vaqueiro relembra a expedição que inspirou  
Grande Sertão: Veredas

Na viagem que fez pelo sertão de Minas Gerais em 1952, 
João Guimarães Rosa era conhecido pelos vaqueiros apenas 
como Joãozito. Hoje, ainda é assim que o último remanes-
cente da expedição se refere ao diplomata e escritor.

“Joãozito era meio caladão, mas engraçado. Contava ca-
sos e gostava também de ouvir a gente contar para ele. Sem-
pre [estava] com uma cadernetinha pendurada no pescoço. E, 
nela, escrevia as coisas de qualquer jeito”, relembra Francisco 
Guimarães Moreira Filho, 81, mais conhecido como Criolo.

A viagem é histórica porque serviu de subsídio para parte 
da obra de Guimarães Rosa: o conjunto de sete novelas Corpo 
de Baile e para o romance e obra-prima Grande Sertão: Ve-
redas – que seria inicialmente uma das histórias de Corpo de 
Baile. Ambos os livros foram lançados em 1956, há 60 anos.

(José Marques. http://folha.uol.com.br. Adaptado.)

QUESTÃO 04 

O objetivo do texto é

(A) apresentar o relato do último vaqueiro que resta da ex-
pedição na qual Guimarães Rosa encontrou elementos 
para suas obras.

(B) emocionar o público de Guimarães Rosa com informa-
ções do último vaqueiro que o inspirou a escrever sua 
obra-prima.

(C) traçar o perfil de Guimarães Rosa e dos vaqueiros da ex-
pedição, questionando a validade desta para o conjunto 
da obra do escritor.

(D) resgatar a memória da expedição na qual Criolo orien-
tou Guimarães Rosa a buscar dados para escrever suas 
obras.

(E) mostrar a objetividade com que Guimarães Rosa se rela-
cionava com os vaqueiros e da qual não abria mão para 
escrever suas obras.

QUESTÃO 05 

No segundo parágrafo, o emprego do diminutivo em “Joãozi-
to” e o emprego do diminutivo em “cadernetinha” expressam, 
respectivamente,

(A) tamanho e graça.

(B) ironia e depreciação.

(C) afeto e tamanho.

(D) depreciação e tamanho.

(E) simpatia e humildade.
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QUESTÃO 10 

Não basta abrir a janela
Para ver os campos e o rio.
Não é bastante não ser cego
Para ver as árvores e as flores.
É preciso também não ter filosofia nenhuma.
Com filosofia não há árvores: há ideias apenas.
Há só cada um de nós, como uma cave1.
Há só uma janela fechada, e todo mundo lá fora;
E um sonho do que se poderia ver se a janela se abrisse,
Que nunca é o que se vê quando se abre a janela.

(As múltiplas faces de Fernando Pessoa, 1995.)

1 cave: passagem subterrânea.

No poema, o eu lírico deixa claro que

(A) a percepção da realidade independe de se seguir ou não 
uma filosofia, pois todos sentem o mundo da mesma  
forma.

(B) as pessoas normalmente vivem muito presas à realidade, 
o que fica mais intenso ao se buscar uma filosofia.

(C) as filosofias deturpam a realidade, impedindo que as pes-
soas enxerguem o mundo como ele realmente é.

(D) o seu espírito filosófico está sem sintonia com o mundo 
sensível, permitindo-lhe abrir a janela e enxergar campos 
e rio.

(E) o lado sensível das pessoas pode ser potencializado com 
uma filosofia, que lhes permite entender melhor o mundo.

QUESTÃO 07 

Da passagem do primeiro parágrafo “Ia um menino, com os 
Tios” para a passagem do final do parágrafo “O Menino.”, ob-
serva-se uma mudança na grafia do termo usado para referir-
-se à personagem. O uso de “Menino” como nome próprio

(A) mostra o descaso da personagem pela família e pela via-
gem.

(B) sugere a ascensão da personagem ante o desconhecido.

(C) atenua a importância da personagem diante dos familiares.

(D) reforça a dependência da personagem em relação à fa-
mília.

(E) ironiza o desejo de autonomia da personagem.

QUESTÃO 08 

Evidencia-se o emprego de discurso indireto livre na seguinte 
passagem do texto:

(A) “Ia um menino, com os Tios, passar dias no lugar onde se 
construía a grande cidade.”

(B) “Respondiam-lhe a todas as perguntas, até o piloto con-
versou com ele.”

(C) “Mesmo o afivelarem-lhe o cinto de segurança virava for-
te afago, de proteção,”

(D) “O Menino tinha tudo de uma vez, e nada, ante a mente.”

(E) “Se homens, meninos, cavalos e bois – assim insetos? 
Voavam supremamente.”

QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa em que a análise é adequada em rela-
ção ao conto.

(A) A escritura rompe intencionalmente as fronteiras entre 
narrativa e lírica.

(B) A combinação entre o culto e o folclórico é tímida, sem 
explorar sonoridades.

(C) A lógica fundamenta as personagens, pouco ligadas ao 
lúdico e ao imaginário.

(D) A imprecisão de tempo e espaço associa-se à fragilidade 
das personagens.

(E) A busca de objetividade na descrição fica em primeiro 
plano na narrativa.
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QUESTÃO 14 

Em uma cerimônia de casamento, um determinado número 
de carros foi reservado para levar os convidados da igreja à 
festa. Se em cada carro fossem acomodados 4 convidados, 
um convidado acabaria sobrando e tendo que ir sozinho em 
um desses carros. Decidiu-se então que em um veículo iriam 
4 convidados e nos outros iriam 5 convidados e, dessa forma, 
7 dos carros reservados não foram utilizados. O número ini-
cial de carros reservados para os convidados foi

(A) 35.

(B) 34.

(C) 33.

(D) 36.

(E) 32.

QUESTÃO 15 

No plano cartesiano, um triângulo é determinado pelo eixo x, 
pela reta s de equação y = 2x e pela reta r, que passa pelo 
ponto (5, 0) e é perpendicular à reta s, conforme a figura.

A área desse triângulo formado vale

(A) 6.

(B) 8.

(C) 12.

(D) 10.

(E) 5.

QUESTÃO 11 

Um paciente internado precisa ser medicado com um remé-
dio B a cada 3 horas, com um remédio C a cada 4 horas e 
com um remédio D a cada 18 horas. Se no dia 30 de maio, 
às 9h, esse paciente foi medicado com os três remédios ao 
mesmo tempo, a próxima vez em que ele será novamente 
medicado com os três remédios, ao mesmo tempo, será em

(A) 1 de junho às 9h.

(B) 31 de maio às 3h.

(C) 31 de maio às 9h.

(D) 31 de maio às 21h.

(E) 1 de junho às 15h.

QUESTÃO 12 

As 8 enfermeiras de um posto de saúde serão divididas em 
2 equipes, com 4 enfermeiras em cada. Duas dessas enfer-
meiras são irmãs e ficou decidido que elas fariam parte da 
mesma equipe. Com isso, o número de maneiras diferentes 
que as 2 equipes podem ser formadas é

(A) 15.

(B) 24.

(C) 12.

(D) 18.

(E) 21.

QUESTÃO 13 

Clarice e Fernando irão fazer um jogo com um dado não 
viciado de 6 faces. Clarice será a primeira a jogar e seu ob-
jetivo é tirar 2 ou 3. Caso Clarice não ganhe logo na primeira 
jogada, a vez passa a Fernando, cujo objetivo é tirar 1, 4, 5 ou 
6. O jogo continua com jogadas alternadas até que um deles 
consiga seu objetivo. A probabilidade de Fernando ganhar na 
sua segunda jogada é de

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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QUESTÃO 17 

Um prédio é cercado por um muro, que dista 15 m de uma de 
suas paredes, conforme mostra a figura.

(https://pt-static.z-dn.net. Adaptado.)

Para reparos na fachada do prédio, será usada uma escada 
fixa de 17 m de comprimento, que deve ser apoiada no chão, 
dentro dos limites do muro, e na parede do prédio. A menor 
altura que o topo dessa escada alcança é

(A) 4 m.

(B) 8 m.

(C) 9 m.

(D) 6 m.

(E) 3 m.

QUESTÃO 16 

Seja A o conjunto dos pontos que estão acima do gráfico da 
função dada pela lei f(x) = x2 – 2x + 2 e B o conjunto dos 
pontos que estão abaixo do gráfico da função dada pela lei  
g(x) = –3x + 6. A região sombreada que representa o conjunto 
A ∩ B é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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QUESTÃO 20 

Um triângulo ODE tem dois vértices sobre uma circunferência 
de centro O e raio 2 cm, conforme a figura.

Se o ângulo central  mede 150º, a área de um triângulo 
ABC, inscrito na circunferência e semelhante ao triângulo 
ODE, vale, em cm2,

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 21 

A partir da década de 1970, os Tigres Asiáticos (Coreia do 
Sul, Cingapura, Taiwan e Hong Kong) apresentaram um rápi-
do e eficiente processo de industrialização, favorecido, entre 
outros motivos,

(A) pela existência de mão de obra qualificada.

(B) pelas políticas governamentais de valorização cambial.

(C) pela ampla regulamentação de proteção ambiental.

(D) pelas políticas federais de proteção aos trabalhadores.

(E) pela instituição de barreiras às exportações.

QUESTÃO 18 

Um prisma reto de altura 24 cm tem por base quadrados de 
lado 10 cm. Um triângulo é formado tendo por vértices os 
centros das bases quadradas do prisma e o centro de uma de 
suas faces laterais. O perímetro desse triângulo é

(A) 44 cm.

(B) 62 cm.

(C) 58 cm.

(D) 50 cm.

(E) 34 cm.

QUESTÃO 19 

O histograma resume uma coleta de dados referentes às al-
turas dos alunos de uma escola. A abscissa indica as classes 
de altura, em cm, e a ordenada, a frequência relativa.

Um procedimento para se determinar a mediana de um con-
junto de dados é determinar a abscissa dos pontos de uma 
reta vertical que divide o histograma em duas partes de mes-
ma área. Para os dados desse histograma e por esse proce-
dimento, a mediana das alturas é igual a

(A) 166 cm.

(B) 165 cm.

(C) 164 cm.

(D) 167 cm.

(E) 168 cm.
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QUESTÃO 25 

Analise o recorte de uma carta topográfica.

(Cleide Rodrigues e Samuel F. Adami. “Técnicas de hidrografia”.  
In: Luis A. B. Venturi (org.). Geografia, 2011. Adaptado.)

No recorte, os pontos que apresentam a mesma altitude são:

(A) 1 e 7.

(B) 5 e 2.

(C) 4 e 5.

(D) 7 e 3.

(E) 3 e 6.

QUESTÃO 22 

Em 2014, apenas duas culturas eram responsáveis por 
85,8% do total de grãos produzidos no Brasil. A preferência 
por essas duas culturas pode ser explicada pelas caracterís-
ticas favoráveis de clima e solo, pela alta rentabilidade e pela 
crescente demanda interna e externa. No país, a distribuição 
dessa produção está concentrada nas regiões Centro-Oeste 
e Sul.

(Confederação Nacional do Transporte. Transporte & Desenvolvimento, 
2015. Adaptado.)

As duas culturas abordadas pelo excerto são

(A) sorgo e trigo.

(B) milho e arroz.

(C) feijão e soja.

(D) sorgo e feijão.

(E) soja e milho.

QUESTÃO 23 

Imagine um vulcão. Agora imagine que sua principal cra-
tera seja uma longa linha sobre a Terra. Seja bem-vindo a 
uma das características mais obscuras e importantes da Ter-
ra, conhecida pelo nome de “dorsal oceânica”. A dorsal oceâ-
nica conta com longas fossas tectônicas e, bem no centro de-
las, campos gigantes com fontes de água quente que lançam 
milhões de toneladas de minerais na água fria do oceano, 
construindo lentamente montes e torres estranhas que po-
dem ser ricas em metais como ouro e prata.

(www.estadao.com.br. Adaptado.)

A dorsal oceânica constitui uma forma do relevo responsável 
pela

(A) formação de extensos fiordes.

(B) gênese de abruptos taludes.

(C) origem dos recifes costeiros.

(D) expansão do assoalho oceânico.

(E) subducção da crosta oceânica.

QUESTÃO 24 

O aguapé é uma praga aquática que ocorre naturalmente no 
Pantanal. Com a poluição das águas, o aguapé pode crescer 
descontroladamente, consumindo o oxigênio da água e pro-
vocando a morte de seres vivos. Nesta situação, o Pantanal 
passaria de fonte receptora para fonte emissora de carbono, 
o que agravaria

(A) a lixiviação.

(B) o efeito estufa.

(C) a abrasão lacustre.

(D) a laterização.

(E) o intemperismo.
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QUESTÃO 28 

1o O que é o Terceiro Estado? Tudo.
2o   O que ele tem sido até o presente momento na ordem 

política? Nada.
3o O que ele exige? Tornar-se alguma coisa.

(Emmanuel Sieyès. O que é o terceiro estado?, 1982.)

O abade Sieyès foi deputado nos Estados Gerais convoca-
dos pelo rei francês Luís XVI, em 1789. Nesse mesmo ano, 
publicou o livro O que é o Terceiro Estado?, que propunha 
uma mudança revolucionária na sociedade francesa, uma 
vez que

(A) defendia a implantação de uma monarquia absolutista 
atenta aos interesses das classes empobrecidas da so-
ciedade.

(B) sustentava o ponto de vista da concessão do direito de 
um voto para cada Estado na assembleia dos Estados 
Gerais franceses.

(C) argumentava favoravelmente à proclamação e à consti-
tuição de uma república independente pela burguesia e 
pelos trabalhadores do país.

(D) denunciava a aliança da nobreza feudal com os oficiais e 
comandantes militares do país.

(E) criticava o descompasso entre a importância econômica 
da maioria da população ativa e produtora do país e os 
seus direitos sociais e políticos.

QUESTÃO 26 

O homem é a medida de todas as coisas, daquelas que 
existem e de sua natureza; daquelas que não existem e da 
explicação de sua não existência.

(Protágoras. Os pensadores gregos antes de Sócrates, 1964.)

Protágoras, filósofo do século V a.C., sustenta um princípio 
essencial à civilização grega clássica, corretamente exempli-
ficado

(A) com a noção grega de direitos humanos e com a defesa 
da paz entre os homens.

(B) com a inexistência de escravidão na Grécia e com a in-
sistência na igualdade humana.

(C) com a dimensão dos monumentos artísticos e com a con-
cepção dos deuses gregos.

(D) com a oposição às crenças religiosas e com a destruição 
dos templos gregos.

(E) com a construção de um império grego centralizado e 
com a divinização da humanidade.

QUESTÃO 27 

De acordo com a doutrina da predestinação, é impossí-
vel saber por quais critérios Deus escolhe aqueles a quem a 
graça é concedida e aqueles a quem ela é recusada. Seus 
desígnios são “impenetráveis”. O comportamento psicológico 
induzido por semelhante pastoral apresenta-se sob a forma 
de temores e esperanças alternados. A pastoral protestante 
insistiu constantemente sobre a prova que nos deve persua-
dir de nossa eleição: a fé em Cristo Salvador.

(Jean Delumeau. O pecado e o medo, 2003. Adaptado.)

O excerto alude a uma espécie de particularidade das reli-
giões protestantes surgidas no século XVI, que implicou

(A) a valorização, pelos cultos reformados, do contato direto 
do fiel com a divindade.

(B) a extinção, pela Igreja Católica, do princípio da salvação 
pelas obras.

(C) a defesa luterana da eficácia das indulgências e do culto 
dos santos cristãos.

(D) a demonstração pelo fiel, durante a cerimônia religiosa, 
da santidade de sua vida.

(E) a oposição calvinista ao desenvolvimento das relações 
econômicas capitalistas.
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QUESTÃO 30 

Terminada a Segunda Grande Guerra, que ensinara ao 
mundo os horrores do fascismo e do nazismo, começou a 
reconstrução da Europa em um clima de relativa euforia. Por 
toda parte, apostava-se nas democracias liberais, apesar 
de que havia também muita simpatia pelos países ditos so-
cialistas, por sua valiosa colaboração durante a guerra. [...] 
Acabada a guerra, iniciou-se quase imediatamente a Guer-
ra Fria. Os Estados Unidos estabeleceram claramente suas 
prioridades para a América Latina e contavam com a adesão 
dos demais governos à sua política contra a União Soviética.

(Emília Viotti da Costa. Brasil: história, textos e contextos, 2015.)

O excerto faz uma descrição resumida das relações inter-
nacionais posteriores à Segunda Guerra Mundial. A histó-
ria do Brasil articulava-se a esse cenário internacional do  
pós-guerra com

(A) o fortalecimento da ditadura getulista e a manutenção do 
isolamento da economia brasileira no interior do bloco 
capitalista.

(B) a permanência do regime democrático no país no perío-
do de vigência do conflito entre os blocos capitalista e 
socialista.

(C) a liderança brasileira dos países do Terceiro Mundo, em 
oposição aos dois blocos hegemônicos, o capitalista e o 
socialista.

(D) o fim do Estado Novo e a liberação logo seguida da inter-
dição de funcionamento do Partido Comunista Brasileiro.

(E) a participação de tropas brasileiras ao lado das interven-
ções militares dos países democráticos em algumas re-
giões da Ásia.

QUESTÃO 29 

Jean-Baptiste Debret (1768-1848), pintor e desenhista, che-
gou ao Brasil em 1816 com a Missão Artística francesa e per-
maneceu no país até 1831. Publicou, em Paris, Viagem pito-
resca e histórica ao Brasil, em que descreve e representa o 
cotidiano da sociedade brasileira com gravuras litografadas. 
Observe a imagem a seguir, que integra essa publicação.

A imagem traz informações sobre

(A) as funções sociais e produtivas da mão de obra escrava no 
conjunto da economia de exportação agrícola brasileira.

(B) o clima de tensão e de conflito permanente entre senho-
res e escravos, agravados com a exploração da escravi-
dão feminina.

(C) as relações sociais caracterizadas pela presença da es-
cravidão doméstica no universo de atividades femininas.

(D) a igualdade, de fato, entre escravos negros e senhores 
brancos no interior das residências das famílias urbanas.

(E) o processo de miscigenação étnica, típico da sociedade 
brasileira católica e patriarcal do período da escravidão.
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QUESTÃO 31 

Assinale a alternativa correta em relação ao texto.

(A) Menos da metade das pessoas não diagnosticadas com 
demência realizam atividades arriscadas para si mesmas 
e para suas famílias.

(B) O diagnóstico de demência deve ser informado ao pa-
ciente e à sua família para que ela possa tomar medidas 
de proteção com relação ao paciente.

(C) Atualmente, cerca de cinco milhões de cidadãos norte-
-americanos com 65 anos ou mais têm alguma forma de 
demência diagnosticada.

(D) A autoridade médica deve informar o diagnóstico de de-
mência somente à família do paciente para que ela adote 
as medidas de proteção necessárias.

(E) Quanto antes o diagnóstico de demência for realizado, 
mais cedo a família pode privar o paciente de todas suas 
atividades para sua própria segurança.

QUESTÃO 32 

De acordo com o estudo realizado, entre as pessoas não 
diag nosticadas com demência,

(A) dois terços tiveram a condição diagnosticada posterior-
mente.

(B) 7 600 eram norte-americanos com 65 anos ou mais. 

(C) 17% preparavam a própria comida e dirigiam.

(D) 17% dirigiam e 29% administravam suas finanças.

(E) metade administrava seus próprios medicamentos.

QUESTÃO 33 

No trecho do segundo parágrafo “However, the study did find 
that people with dementia symptoms”, o termo em destaque 
pode ser substituído, sem alteração de sentido, por

(A) nevertheless.

(B) therefore.

(C) likewise.

(D) moreover.

(E) such as.

QUESTÃO 34 

No trecho do segundo parágrafo “were less likely to engage 
in such activities”, a expressão em destaque indica ideia de

(A) preferência.

(B) indiferença.

(C) propensão.

(D) semelhança.

(E) rejeição.

Leia o texto para responder às questões de 31 a 35.

Delays in spotting dementia can bring dangers

A delay in diagnosing dementia can put 
people at risk, a new study suggests

Robert Preidt

June 2, 2016

People who have signs of probable dementia but haven’t 
yet been formally diagnosed are nearly twice as likely as 
those who’ve been diagnosed to be performing potentially 
unsafe activities such as cooking, driving, and managing their 
medications and finances. The study included information 
from more than 7,600 Americans. All were 65 or older. The 
findings showed:

•   About  17  percent  of  people  diagnosed with  dementia 
and 28 percent of undiagnosed people were still driving.

•   Twelve percent of diagnosed people and 29 percent of 
undiagnosed people kept handling their finances.

•   Seventeen percent of diagnosed people and 42 percent 
of undiagnosed people continued to cook meals for 
themselves.

•   Nearly 22 percent of diagnosed people and 50 percent 
of undiagnosed people were still handling their own 
medications.

However, the study did find that people with dementia 
symptoms – whether undiagnosed or diagnosed with dementia 
– were less likely to engage in such activities overall. “That in 
itself is good news, though the numbers are still important 
from a public health and safety standpoint. Either the patients 
themselves or their family members are self-regulating and 
doing these activities less frequently as their disease is 
progressing,” said study leader Dr. Halima Amjad.

Patients and their families need to be aware of dementia 
so doctors and loved ones can take measures to protect 
patients, the researchers said. “When patients receive a 
formal dementia diagnosis, their families are typically aware 
that, at some point, their loved ones will not be able to drive 
or will need more help with their medicine,” Amjad said in a 
university news release. “But when people are undiagnosed, 
families and friends may ignore or be unaware of functional 
problems that already exist,” she added. About 5 million 
people in the United States have some form of dementia, 
including Alzheimer’s disease. That number is expected to 
nearly triple by 2050, the researchers said.

(www.nlm.nih.gov. Adaptado.)
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QUESTÃO 37 

Um objeto de peso 200 N foi colocado sobre uma mola, que 
acumulou energia potencial elástica e encolheu-se 4 cm. Se 
for deixado sobre a mesma mola um objeto de peso 800 N,  
a energia potencial elástica acumulada será igual a

(A) 16 J.

(B) 64 J.

(C) 40 J.

(D) 8 J.

(E) 32 J.

QUESTÃO 38 

Para determinar a capacidade térmica de um caloríme-
tro, colocou-se em seu interior 400 mL de água a 80 ºC. 
Inicialmente, o calorímetro encontrava-se a 20 ºC e, atin-
gido o equilíbrio térmico com a água, sua temperatura su-
biu para 60 ºC. Sabendo-se que a densidade da água é 
1 g/mL e que seu calor específico é 1 cal/(g⋅ºC), é correto 
concluir que a capacidade térmica desse calorímetro era

(A) 220 cal/ºC.

(B) 180 cal/ºC.

(C) 160 cal/ºC.

(D) 240 cal/ºC.

(E) 200 cal/ºC.

QUESTÃO 35 

No trecho do último parágrafo “at some point, their loved 
ones will not be able to drive or will need more help with their 
medicine”, o termo em destaque refere-se a

(A) diagnosis.

(B) doctors.

(C) patients.

(D) families.

(E) dementia.

QUESTÃO 36 

Em um dispositivo, uma bolinha de aço se encontra em que-
da livre no interior de um tubo de 20 cm de comprimento. 
Ao chegar ao fim do tubo vertical, a bolinha empurra a haste 
vermelha para baixo, liberando a próxima bolinha para sua 
queda livre.

Despreze a resistência do ar, bem como quaisquer forças 
resistentes. Depois de 1 minuto, contado a partir da queda 
da primeira bolinha, o número de bolinhas acumuladas na 
bandeja inferior será

(A) 100.

(B) 300.

(C) 400.

(D) 500.

(E) 200.
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QUESTÃO 39 

A distância focal de uma lente tem módulo 20 cm. Quando 
um objeto real é colocado em certa posição à frente da lente, 
é obtida uma imagem virtual com o dobro da altura desse 
objeto.

A imagem do objeto se forma a                                                              de distância 
do vértice dessa lente, sendo a lente                                                             .

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectiva-
mente, as lacunas do texto.

(A) 20 cm – convergente

(B) 20 cm – divergente

(C) 10 cm – divergente

(D) 40 cm – divergente

(E) 10 cm – convergente

QUESTÃO 40 

Os pontos A e D do circuito esquematizado estão sob uma 
tensão de 80 V.

Assinale a alternativa que contém o par de gráficos que in-
dicam corretamente os módulos da variação de tensão e os 
valores das correntes ao longo do circuito.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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REDAÇÃO

TexTo 1

Ana não vacinou e nem pretende vacinar seus filhos. Ela e o marido são contra a vacina por acreditarem que os filhos 
devem desenvolver condições suficientes para combater as doenças sozinhos e que a imunização vinda da seringa tolheria 
esta capacidade. Ao não vacinar seus filhos, Ana está infringindo uma lei nacional e sabe disto. No Brasil, a não imunização 
pode fazer com que os pais respondam judicialmente por negligência.

(Maria Fernanda Ziegler. “Não vacino meus filhos, mas preciso mentir para não ser processada”. http://saude.ig.com.br, 17.10.2013. Adaptado.)

TexTo 2

Nos últimos tempos, parece ter aumentado a ocorrência de efeitos negativos de certas vacinas. Os efeitos variam de sim-
ples irritabilidade ao desenvolvimento da doença que se pretendia evitar. Há registro de casos extremos em que a vacinação 
resultou em morte.

Enquanto as chamadas doenças da infância, como o sarampo e a rubéola, diminuem, aparentemente como consequência 
das campanhas de vacinação, observa-se um aumento de doenças crônicas como diabetes, artrite, asma e outros tipos de 
alergia. Para as pessoas contrárias à vacinação, estudos recentes não deixam dúvida sobre a relação entre o número exces-
sivo de vacinas recebido pelas crianças e as doenças autoimunes, aquelas provocadas por respostas anormais do sistema 
imunológico contra o próprio organismo.

Outra face do debate expõe a questão da eficácia das vacinas na prevenção das doenças a serem combatidas. Segundo 
os contrários à vacinação, a ineficiência é comprovada pelas estatísticas epidemiológicas. Para Harold Buttram, membro da 
Academia Americana de Medicina Ambiental, é certo que a varíola desapareceu do mundo e a pólio foi virtualmente eliminada 
do Ocidente pela vacinação, mas é exagero supor que as vacinas são responsáveis pelo controle de todas as epidemias do 
passado. Os antivacinistas defendem que as vacinas começaram a ser usadas quando as principais doenças infecciosas já 
estavam diminuindo, vencidas pelas defesas naturais do organismo. Ou seja: o fim dessas doenças seria resultado de fatores 
como a redução da pobreza, a melhoria da alimentação e das condições de higiene e de saneamento a partir da segunda 
metade do século XIX e não consequência direta da vacinação.

Quem é contrário à vacinação acredita que o melhor a se fazer é cuidar do corpo, mantendo as condições que garantiriam 
o bom funcionamento do sistema de defesa do organismo: alimentar-se adequadamente, praticar exercícios, dormir bem, 
evitar hábitos agressivos à saúde (álcool, fumo), evitar poluição ambiental e situações estressantes.

(Jomar Morais. “Vacinas fazem bem ou mal?”. http://super.abril.com.br, fevereiro de 2001. Adaptado.)

TexTo 3

Desde sua descoberta, três séculos atrás, as vacinas se transformaram no melhor instrumento para prevenir muitas doen-
ças contagiosas, algumas delas fatais, em todas as idades.

A vacina da varíola, por exemplo, acabou com a doença no mundo inteiro. Graças à Sabin, a “vacina da gotinha”, estamos 
quase acabando com a poliomielite. O sarampo era uma das principais causas de óbito em crianças pequenas até uns anos 
atrás. Com a vacinação em massa, os casos diminuíram e muitas mortes ou sequelas foram evitadas. No entanto, apesar de 
todas as evidências, alguns pais se recusam a vacinar os filhos. Por quê?

A pediatra Ana Maria Escobar fala sobre as três justificativas mais usadas pelos pais para não vacinar as crianças e por 
que nenhuma delas faz sentido:

1.  “A vacina pode causar a doença.” – Ela tem o objetivo de fazer a criança produzir anticorpos. Isso pode ocasionar um 
pouco de mal-estar, mas, na imensa maioria das vezes, é só isso. Imaginem a quantidade de crianças vacinadas por dia no 
planeta. Se o medicamento fizesse mal, milhões ficariam doentes. E não é isso que acontece.

2. “A vacina causa autismo.” – Um dos componentes utilizados na vacina contra sarampo, caxumba e rubéola é o timerosal. 
No passado, acreditava-se que ele poderia induzir autismo em crianças. No entanto, diversos estudos concluíram que a 
vacina é segura.

3. “Essa doença não é importante.” – Muitas pessoas acreditam que não há problema em ter algumas doenças como gripe 
ou catapora. De fato, quando tratadas, elas geralmente se resolvem de sete a dez dias. Contudo, podem deixar sequelas ou 
evoluir para algo mais grave. A gripe H1N1, por exemplo, foi responsável pela morte de muitas gestantes e de seus filhos. A 
catapora pode evoluir para uma pneumonia ou uma encefalite (inflamação no cérebro) de difícil controle. Ou seja, todas as 
doenças para as quais existem vacinas apresentam um risco em potencial.

Logo, não há justificativa plausível contra a imunização. Temos que nos vacinar e vacinar os nossos filhos. Isso é essencial 
não só pelo benefício individual, mas também porque estaremos contribuindo para a redução da circulação de vírus e bacté-
rias perigosos para crianças e adultos.

(Ana Maria Escobar. “Por que vacinar seu filho”. http://revistacrescer.globo.com. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus conhecimentos, escreva uma dissertação, de acordo com a norma-padrão da 
língua portuguesa, sobre o tema:

Diante Dos riscos e benefícios Da vacinação, os pais Devem vacinar seus filhos?
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.




