
Vestibular Medicina 2018

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.

08.10.2017

Nome do candidato

Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG
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QUESTÃO 01 

(Folha de S.Paulo, 01.04.2017. Adaptado.)

Em conformidade com a norma-padrão da língua e com o 
sentido geral da tira, o espaço para a fala do primeiro quadri-
nho é corretamente preenchido com:

(A) Todos os brasileiros estão no mesmo barco.

(B) Todo o brasileiro estão no mesmo barco.

(C) Tudo brasileiro estão nos mesmos barcos.

(D) Todos brasileiros, está no mesmo barco.

(E) Todos os brasileiros está no mesmo barco.

Leia a fábula “O caranguejo e a raposa”, do escritor grego 
Esopo (620 a.C.?-564 a.C.?), para responder às questões 
02 e 03.

Um caranguejo saiu do mar e subiu até a praia, onde pas-
sou a viver sozinho. Uma raposa faminta, assim que o viu, foi 
correndo agarrá-lo, pois precisava alimentar-se. E, prestes a 
ser engolido, ele disse: “Mas é bem feito para mim, pois eu 
era um animal marinho e quis tornar-me um terrestre.”

(Fábulas completas, 2013.)

QUESTÃO 02 

A moral mais apropriada para fechar a fábula seria a seguinte:

(A) Os homens que abandonam as ocupações pessoais para 
empreender as que não lhe dizem respeito afligem-se 
com razão.

(B) Para homens prudentes, as desgraças do próximo são 
instrutivas.

(C) Em tempos de segurança e tranquilidade, não se deve 
perder de vista os tempos de infortúnios.

(D) Dentre os homens, são sensatos aqueles que, ao sofrer 
ameaças por causa de suas riquezas, abrem mão delas 
para não pôr em perigo a própria vida.

(E) Certas pessoas que são responsáveis pelos próprios ma-
les recriminam tolamente a divindade.

QUESTÃO 03 

Os termos em destaque na fábula constituem, respectiva-
mente,

(A) uma preposição, um pronome e um artigo.

(B) um artigo, uma preposição e um pronome.

(C) um artigo, uma preposição e um artigo.

(D) uma preposição, uma preposição e um pronome.

(E) um artigo, um pronome e um pronome.
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QUESTÃO 05 

Como um todo, o trecho pretende

(A) exaltar a autoridade dos antigos meirinhos dentro da 
cadeia judiciária do Rio de Janeiro, pois os indivíduos 
dessa classe gozavam naquela época de grande estima 
e consideração.

(B) dar um enfoque crítico aos costumes e instituições da 
época, perceptível no tom irônico utilizado na passagem 
“formavam um dos extremos da formidável cadeia judi-
ciária que envolvia todo o Rio de Janeiro”.

(C) valorizar o passado em detrimento do presente, o que 
fica claro na passagem “Os meirinhos de hoje não são 
mais do que a sombra caricata dos meirinhos do tempo 
do rei”.

(D) revelar, por meio do costumbrismo, a influência moral dos 
meirinhos de “hoje” e dos meirinhos antigos, já que esses 
são caracterizados como “gente temível e temida, respei-
tável e respeitada”.

(E) expor de forma clara e objetiva uma curiosidade histó-
rica sobre a cidade do Rio de Janeiro, justificada pela 
nomeação da esquina entre as ruas do Ouvidor e da 
Quitanda como O canto dos meirinhos.

QUESTÃO 06 

Em “todos esses trejeitos judiciais que se chamava o processo” 
existe um erro gramatical. Assinale a alternativa em que o trecho 
reescrito está em conformidade com a norma-padrão da língua 
e com o sentido geral do texto.

(A) Todos esses trejeitos judiciais que se chamava os  
processos.

(B) Todos esses trejeitos judiciais o que se chama o  
processo.

(C) Todos esses trejeitos judiciais as quais se chamava o 
processo.

(D) Todos esses trejeitos judiciais o qual se chamava aos 
processos.

(E) Todos esses trejeitos judiciais aos quais se chamava o 
processo.

Para responder às questões de 04 a 06, leia o trecho do 
romance Memórias de um sargento de milícias, de Manuel 
Antônio de Almeida, escrito entre 1852 e 1853.

Era no tempo do rei.
Uma das quatro esquinas que formam as ruas do Ouvidor 

e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse 
tempo – O canto dos meirinhos1 –; e bem lhe assentava o 
nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os 
indivíduos dessa classe (que gozava então de não pequena 
consideração). Os meirinhos de hoje não são mais do que a 
sombra caricata dos meirinhos do tempo do rei; esses eram 
gente temível e temida, respeitável e respeitada; formavam 
um dos extremos da formidável cadeia judiciária que envolvia 
todo o Rio de Janeiro no tempo em que a demanda2 era entre 
nós um elemento de vida: o extremo oposto eram os desem-
bargadores3. Ora, os extremos se tocam, e estes, tocando-se, 
fechavam o círculo dentro do qual se passavam os terríveis 
combates das citações, provarás, razões principais e finais, e 
todos esses trejeitos que se chamava o processo.

Daí sua influência moral.
(Memórias de um sargento de milícias, 2003.)

1 meirinho: espécie de oficial de justiça daquela época.
2 demanda: ação judicial.
3 desembargador: magistrado maior, que despacha as causas e processos.

QUESTÃO 04 

A ação das Memórias de um sargento de milícias tem início 
quando o Brasil ainda era colônia de Portugal. Dito isso, por 
“tempo do rei” deve-se compreender

(A) um período mítico, sem data fixa e deslocado na história, 
conforme as histórias da carochinha.

(B) o período de 1500 a 1534, quando os europeus travaram 
os primeiros contatos com os nativos do Brasil.

(C) o período de 1822 a 1831, quando o Brasil era então 
governado por D. Pedro I.

(D) o período de 1808 a 1821, durante o qual D. João VI e 
sua corte permaneceram no Brasil.

(E) o período regencial durante o decênio de 1831 a 1840.
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QUESTÃO 07 

Implícita à argumentação do autor está a ideia de que:

(A) numa sociedade menos injusta e mais igual, a arte e a 
literatura seriam consideradas como direitos fundamen-
tais e indispensáveis a todos os seres humanos, não um 
privilégio de classe.

(B) as pessoas bem formadas, ou seja, com instrução educa-
cional, estão cientes de que aquilo que elas consideram 
indispensáveis para si, elas também consideram indis-
pensáveis aos seus semelhantes.

(C) por uma falha no caráter ou na moral das classes altas, 
muitos dos bens fundamentais aos seres humanos não 
são considerados universalmente como direitos indispen-
sáveis aos pobres.

(D) a arte e a literatura são temas descolados da reflexão 
sobre os direitos humanos, já que os bens indispensáveis 
à manutenção da vida são: comida, saúde, moradia, ves-
timenta e instrução.

(E) a reinvindicação de direitos fundamentais aos seres  
humanos, por parte dos mais pobres, não tem razão de 
ser, pois hoje em dia todos admitem o que é indispensá-
vel para cada classe social.

QUESTÃO 08 

No trecho “Ora, o esforço para incluir o semelhante no mesmo 
elenco de bens que reivindicamos está na base da reflexão 
sobre os direitos humanos.” (3o parágrafo), o termo destacado 
pode ser substituído por

(A) porém.

(B) porque.

(C) ademais.

(D) apesar.

(E) mas.

Leia o trecho do ensaio “O direito à literatura”, de Antonio 
Candido, para responder às questões 07 e 08.

O assunto que me foi confiado nesta série é aparente-
mente meio desligado dos problemas reais: “Direitos huma-
nos e literatura”.

Por quê? Porque pensar em direitos humanos tem um 
pressuposto: reconhecer que aquilo que consideramos indis-
pensável para nós é também indispensável para o próximo. 
Esta me parece a essência do problema.

Nesse ponto as pessoas são frequentemente vítimas de 
uma curiosa obnubilação1. Elas afirmam que o próximo tem 
direito, sem dúvida, a certos bens fundamentais, como casa, 
comida, instrução, saúde, coisas que ninguém bem formado 
admite hoje em dia que sejam privilégio de minorias, como 
são no Brasil. Mas será que pensam que o seu semelhante 
pobre teria direito a ler Dostoiévski ou ouvir os quartetos de 
Beethoven? Apesar das boas intenções no outro setor, talvez 
isto não lhes passe pela cabeça. E não por mal, mas somente 
porque quando arrolam os seus direitos não estendem todos 
eles ao seu semelhante. Ora, o esforço para incluir o seme-
lhante no mesmo elenco de bens que reivindicamos está na 
base da reflexão sobre os direitos humanos.

Certos bens são obviamente indispensáveis, como o ali-
mento, a casa, a roupa. O fato é que cada época e cada 
cultura fixam os critérios de indispensabilidade, que estão 
ligados à divisão da sociedade em classes, pois inclusive a 
educação pode ser instrumento para convencer as pessoas 
de que o que é indispensável para uma camada social não o 
é para outra.

(Vários escritos, 2011. Adaptado.)

1 obnubilação: obscurecimento das sensações ou do pensamento.
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QUESTÃO 09 

Assinale a alternativa em que a análise é adequada em  
relação ao poema.

(A) A subjetividade do eu lírico turva a clareza temática do 
poema, que é a transformação do açúcar cristal em 
mascavo.

(B) A busca pela língua falada é a principal característica do 
poema, que incorpora a oralidade sertaneja ao longo de 
sua estrutura.

(C) A imagem do açúcar cristal se transformando em mas-
cavo só acontece dentro das turbinas da indústria.

(D) O eu lírico expõe, do fim para o início, o processo produ-
tivo do açúcar, que começa no cultivo da cana.

(E) A não diferenciação entre o açúcar produzido na usina e 
nos antigos engenhos constitui o argumento central do 
poema.

QUESTÃO 10 

No contexto do poema, “mãos de metal” e “mãos de barro” 
significam

(A) açúcar cristal e açúcar mascavo, respectivamente.

(B) a especificidade da mão de obra na usina e a especifici-
dade da mão de obra no campo, respectivamente.

(C) a alienação dos trabalhadores, nos dois casos.

(D) a frieza do trabalho técnico e a dedicação do artesão, 
respectivamente.

(E) as turbinas e o pardo do xarope, respectivamente.

Leia o poema “Psicanálise do açúcar”, de João Cabral de 
Melo Neto, para responder às questões 09 e 10.

O açúcar cristal, ou açúcar de usina,
mostra a mais instável das brancuras:
quem do Recife sabe direito o quanto,
e o pouco desse quanto, que ela dura.
Sabe o mínimo do pouco que o cristal
se estabiliza cristal sobre o açúcar,
por cima do fundo antigo, de mascavo,
do mascavo barrento que se incuba;
e sabe que tudo pode romper o mínimo
em que o cristal é capaz de censura:
pois o tal fundo mascavo logo aflora
quer inverno ou verão mele o açúcar.

Só os banguês1 que ainda purgam ainda
o açúcar bruto com barro, de mistura;
a usina já não o purga: da infância,
não de depois de adulto, ela o educa;
em enfermarias, com vácuos e turbinas,
em mãos de metal de gente indústria,
a usina o leva a sublimar em cristal
o pardo do xarope: não o purga, cura.
Mas como a cana se cria ainda hoje,
em mãos de barro de gente agricultura,
o barrento da pré-infância logo aflora
quer inverno ou verão mele o açúcar.

(Obra completa, 2003.)

1 banguês: engenho de açúcar do sistema antigo.
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QUESTÃO 13 

Seja  a matriz identidade de ordem 2. Se a matriz

 é igual à I2 , o valor de x + y é igual a

    

(A) 2.

(B) –2.

(C) 5.

(D) 1.

(E) 0.

QUESTÃO 14 

No plano cartesiano, as retas perpendiculares r, de equação 
3x + 2y – 2 = 0, e s são concorrentes no ponto P(2, –2).  
A reta s intersecta o eixo x no ponto de abscissa

(A) 4.

(B) 5.

(C) 2.

(D) 6.

(E) 3.

QUESTÃO 11 

André e Mateus estão em um acampamento que foi dividido  
em 20 grupos. Cada um deles precisa escolher em qual grupo 
quer ficar, sendo possível que ambos escolham o mesmo grupo. 
O número de maneiras distintas que os dois podem fazer essa 
escolha é

(A) 200.

(B) 380.

(C) 400.

(D) 570.

(E) 190.

QUESTÃO 12 

Um tabuleiro com 5 filas e 5 colunas possui um total  
de 25 casas. Cinco peças idênticas, identificadas pela  
letra X, foram colocadas aleatoriamente sobre as casas, 
com apenas 1 peça por casa, de maneira que cada fila e 
cada coluna tenha apenas 1 peça. O tabuleiro deve ser 
considerado na posição apresentada.

A probabilidade de se distribuir aleatoriamente cinco peças 
idênticas nesse tabuleiro, uma peça por casa, de modo que 
cada fila e cada coluna tenha apenas uma peça é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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QUESTÃO 16 

Em um triângulo ABC, o ponto D pertence ao lado  e o 
ponto E pertence ao lado . Os segmentos  e  são 
perpendiculares aos lados  e , respectivamente, con- 
forme mostra a figura.

Sendo a medida do segmento  igual a 1,5 cm, a medida do 
lado  é

(A) cm

(B) cm

(C) cm

(D) cm

(E) cm

QUESTÃO 17 

Em um retângulo ABCD, sejam P, Q, R e S os pontos médios 
dos lados AB, BC, CD e DA, respectivamente. Se a área do
retângulo ABCD vale 80 cm2, a área do losango PQRS vale

(A) 16 cm2.

(B) 10 cm2.

(C) 40 cm2.

(D) 20 cm2.

(E) 32 cm2.

QUESTÃO 15 

Seja uma função logarítmica f tal que f(2) = 0 e f(10) = 2 e cujo 
domínio seja {x ∈  | x > 1}. A figura mostra um esboço do 
gráfico de f.

Uma expressão que pode representar corretamente a  
função f é

(A) f(x) = log10(x + 1)

(B) f(x) = log10(x – 1)

(C) f(x) = log3(x + 2)

(D) f(x) = log3(x – 2)

(E) f(x) = log3(x – 1)
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QUESTÃO 18 

A área total de um cubo é igual ao dobro da área lateral de um 
prisma reto cuja base é um triângulo equilátero. Se a altura 
desse prisma é 4 cm maior do que a medida da aresta do cubo 
e sendo a medida de uma aresta da base do prisma igual a  
2 cm, o volume desse cubo é igual a

(A) 48 cm3.

(B) 64 cm3.

(C) 16 cm3.

(D) 32 cm3.

(E) 80 cm3.

QUESTÃO 19 

A média das quantias em reais que 5 irmãos possuem é igual 
a R$ 45,00. Se cada irmão triplicar a quantia que possui, a 
nova média das quantias que eles terão será

(A) R$ 180,00.

(B) R$ 60,00.

(C) R$ 90,00.

(D) R$ 135,00.

(E) R$ 225,00.

QUESTÃO 20 

A sequência (1, 2, 1, 222, 1, 22222, 1, 2222222, …) possui  
o número 1 nas posições ímpares e nas posições pares pos-
sui números formados apenas pelo algarismo 2, sendo que 
a cada novo número temos dois algarismos 2 a mais. Se o 
último elemento dessa sequência é um número 1 e se no total 
a sequência tem 102 números 1, o penúltimo elemento dessa 
sequência tem um total de algarismos igual a

(A) 201.

(B) 197.

(C) 199.

(D) 203.

(E) 205.

QUESTÃO 21 

O Brasil ficará ausente do Conselho de Segurança das 
Nações Unidas, ao menos até 2033, por não apresentar can-
didatura recentemente. Esse fato é bastante contraditório 
ao considerar que, nas últimas décadas, uma das principais 
bandeiras da política externa brasileira era a reforma deste 
órgão para ampliar o número de membros permanentes e 
torná-lo mais “legítimo e representativo”.

(www.agora.uol.com.br, 17.03.2017. Adaptado.)

Considerando as informações do excerto e conhecimentos 
sobre organizações internacionais, é correto afirmar que a 
atual estrutura do Conselho de Segurança da ONU reflete

(A) o desacordo entre os Estados-membros sobre o desar-
mamento nuclear global.

(B) a monopolaridade militar da antiga ordem mundial.

(C) a situação geopolítica prevalecente no imediato pós- 
Segunda Guerra Mundial.

(D) o enfraquecimento das relações diplomáticas na União 
Europeia.

(E) a crescente importância dos países emergentes nos acor-
dos de paz internacionais.

QUESTÃO 22 

Examine o cartum do iraniano Maziar Bijani.

(www.irancartoon.ir)

O fenômeno urbano a que o cartum faz alusão é denominado

(A) favelização.

(B) verticalização.

(C) desmetropolização.

(D) gentrificação.

(E) segregação socioespacial.
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QUESTÃO 25 

É a vegetação que se desenvolve sobre solos perma-
nentemente congelados (permafrost), sendo formada por um 
manto de liquens, musgos e pequenas plantas herbáceas, 
com um ou outro elemento de maior porte.

(José B. Conti e Sueli A. Furlan. “Geoecologia: o clima, os solos e a biota”. 
In: Jurandyr L. S. Ross (org). Geografia do Brasil, 2008. Adaptado.)

As características apresentadas no texto compõem o bioma

(A) Floresta temperada decídua.

(B) Taiga.

(C) Tundra.

(D) Florestas e bosques esclerófilos.

(E) Savana.

QUESTÃO 26 

Em torno de 1 200 ocorreu na Europa ocidental uma volta 
à cultura clássica e uma intensificação do estudo do Direito 
Romano. Mais do que isso, essa renovação intelectual per-
correu novo caminho: estudou a herança greco-árabe, trans-
mitida à cristandade ocidental pelos muçulmanos, através do 
sul da Itália e principalmente da Espanha. Essa contribuição 
significativa consistiu em passar o conhecimento científico da 
língua árabe para o latim. Entre os tradutores havia um bom 
número de judeus. Aos árabes deve o Ocidente, mais do que 
o conhecimento científico, um método: a observação, a expe-
riência e a procura da verdade demonstrada pela razão.
(Daniel Valle Ribeiro. A cristandade do Ocidente medieval, 1998. Adaptado.)

As informações permitem concluir que o desenvolvimento 
cultural e científico na Europa da Idade Moderna dependeu

(A) da preservação das obras clássicas nos mosteiros me-
dievais e da transmissão de conhecimentos pelos islâ-
micos.

(B) do domínio dos muçulmanos na península ibérica e do in-
centivo da Igreja aos estudos racionais e às experiências.

(C) da retomada da legislação romana pelos Estados absolu-
tistas e da hegemonia das tradições pagãs greco-árabes.

(D) do fim das perseguições da Inquisição aos judeus e do 
intercâmbio de saberes entre cristãos do Norte e do Sul 
do continente.

(E) da criação do método nas universidades medievais sob 
comando do papa e do abandono do Direito baseado nos 
costumes.

QUESTÃO 23 

Analise o infográfico.

(www.folha.uol.com.br. Adaptado.)

A situação retratada no infográfico refere-se ao bônus demo-
gráfico, o qual é derivado

(A) do aumento da taxa de dependência.

(B) da estabilidade do índice de Gini.

(C) da diminuição da taxa de escolarização.

(D) da redução da taxa de dependência.

(E) do crescimento do índice de Gini.

QUESTÃO 24 

Analise a imagem que retrata o ciclone Debbie, que atingiu a 
costa nordeste da Austrália no dia 28 de março de 2017.

(www.bbc.com)

A formação desse sistema atmosférico está relacionada aos 
centros de

(A) alta pressão, que se desenvolvem sobre os oceanos em 
regiões intertropicais.

(B) baixa pressão, que se desenvolvem sobre os oceanos 
em regiões tropicais.

(C) baixa pressão, que se desenvolvem sobre os oceanos 
em regiões extratropicais.

(D) baixa pressão, que se desenvolvem sobre os continentes 
em regiões intertropicais.

(E) alta pressão, que se desenvolvem sobre os continentes 
em regiões tropicais.
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QUESTÃO 29 

A imagem do social como um corpo são ou doente foi o 
uso que os nazistas fizeram da teoria do higienismo. Muito em 
voga na época, essa teoria defendia a destruição de “vidas 
sem valor”. A disseminação desse discurso abriu espaço para 
se construir a noção de “seres inferiores”.

Essas concepções, baseadas em um materialismo bio-
lógico que se inspira na ideia darwinista da “luta pela vida”, 
levaram à proposta de eliminação dos “seres inferiores”:  
alcoólatras, epiléticos, psicopatas, enfermos, fracos de espírito, 
inválidos e incuráveis.

(Marcia Mansor D’Alessio e Maria Helena Capelato.  
Nazismo: política, cultura e holocausto, 2004.)

A partir do excerto, é correto afirmar que essa teoria

(A) legitimou a política de extermínio adotada pelos nazistas, 
que atingiu doentes, judeus, outros grupos e povos.

(B) contrariou as medidas de “solução final” empregadas nos 
campos de concentração e extermínio dos nazistas.

(C) fundamentou-se no antissemitismo da Alemanha nazista, 
que eliminava os inaptos ao trabalho em tempos de crise.

(D) justificou o darwinismo social criado pelos nazistas, mas 
que foi condenado pelos japoneses em suas ações impe-
rialistas na Ásia.

(E) baseou-se nas pesquisas médicas da Alemanha nazista, 
que comprovaram a superioridade da raça ariana.

QUESTÃO 30 

Observe a charge de Anilde Pedrosa (1920-2006), conhecido 
como Appe, de outubro de 1960.

(www.ensinarhistoriajoelza.com.br)

A charge ironiza

(A) as medidas moralizadoras de combate à inflação e o estilo 
populista do presidente Jânio Quadros.

(B) a improvável aliança política entre o progressista Juscelino 
Kubitschek e o conservador Jânio Quadros.

(C) o progresso econômico do governo Juscelino Kubitschek 
em contraste com a recessão do governo Jânio Quadros.

(D) as características do “milagre econômico” típico dos gover-
nos de Juscelino Kubitschek e Jânio Quadros.

(E) os elevados gastos e o endividamento gerados pelo desen-
volvimentismo do governo Juscelino Kubitschek.

QUESTÃO 27 

Uma impressionante variedade de personagens e tipos 
sociais transitava nas imediações dos quilombos – e ela não 
era necessariamente composta de negros ou cativos. Entre 
os nós dessa rede havia contrabandistas encarregados de 
negociar produtos; escravos que permaneciam nas fazendas 
atuando silenciosamente como canais de informação e de liga-
ção entre diferentes quilombos; comerciantes e mascates que 
abasteciam tais refúgios de pólvora, aguardente, sal e roupas, 
além de vender os saques dos quilombolas salteadores.

(Lilia M. Schwarcz e Heloisa M. Starling. Brasil: uma biografia, 2015.  
Adaptado.)

O excerto

(A) condena a atuação dos quilombolas envolvidos em contra-
bando, comércio e saques.

(B) defende a necessidade de repressão aos quilombolas e a 
seus aliados nos negócios.

(C) confirma a ideia de isolamento dos quilombos em relação 
à sociedade da colônia.

(D) desmente a participação de libertos e brancos para a  
sobrevivência dos quilombos.

(E) revela a diversidade de vínculos entre os quilombolas e o 
restante da população colonial.

QUESTÃO 28 

Na América espanhola, as lutas pela independência come-
çam numa conjuntura precisa. Mas o clima político e cultural 
que impregna a conjuntura é dado pela independência ameri-
cana, a Revolução Francesa e os escritos dos pensadores que 
acabaram por demolir o universo cultural e ideológico prove-
niente do mundo feudal.

No Brasil, o fenômeno é singular: não haverá guerra pela 
independência e o antigo aparelho administrativo colonial 
passa a constituir-se no “novo” Estado independente.

(Leon Pomer. As independências na América Latina, 1984. Adaptado.)

Essa “conjuntura precisa” e o “fenômeno singular” remetem, 
respectivamente,

(A) à política britânica, que atuou militarmente nos movimentos 
emancipacionistas da América Espanhola, e à liderança da 
elite burguesa na constituição do Estado nacional no Brasil.

(B) ao progresso industrial na Europa, que combateu o sistema 
de porto único espanhol, e à aliança entre a aristocracia e 
as camadas populares na independência do Brasil.

(C) às guerras napoleônicas, que retardaram o avanço das 
ideias liberais, e ao autoritarismo de D. Pedro expresso 
na organização da monarquia federalista no Brasil inde-
pendente.

(D) às medidas adotadas pelo Império Espanhol, que descen-
tralizaram a administração, e ao envio de tropas norte-
-americanas contra a resistência portuguesa no Brasil in-
dependente.

(E) à expansão francesa, que levou o irmão de Napoleão Bo-
naparte ao trono espanhol, e à centralização política gerada 
pelo estabelecimento da Corte portuguesa no Brasil.
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QUESTÃO 32 

No trecho do primeiro parágrafo “Friendships that sustained 
them for decades lapse”, o termo em destaque pode ser 
substituído, sem alteração de sentido, por

(A) cease.

(B) strengthen.

(C) increase.

(D) enhance.

(E) improve.

QUESTÃO 33 

The excerpt from the third paragraph “They optimize 
friendships” refers to

(A) “remaining time”.

(B) “socioemotional selectivity”.

(C) “recent research”.

(D) “social isolation”.

(E) “cognitive decline”.

QUESTÃO 34 

No trecho do quarto parágrafo “loneliness can take a serious 
toll on elders”, o termo em destaque indica

(A) sugestão.

(B) conselho.

(C) solicitação.

(D) dúvida.

(E) possibilidade.

QUESTÃO 35 

In the excerpt from the sixth paragraph “to its central role”, 
the word in bold refers to

(A) “health”.

(B) “attention”.

(C) “evidence”.

(D) “friendship”.

(E) “staff”.

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

Loneliness can be deadly for elders

The circle shrinks. As the years pass, older people 
attend too many funerals. Friendships that sustained them 
for decades lapse when companions and confidants retire or 
move away or grow ill.

The way we prioritize friendships may evolve. Laura 
Carstensen, a Stanford University psychologist, developed 
an influential theory called “socioemotional selectivity”: As 
people sense their remaining time growing brief, they shed 
superficial relationships to concentrate on those they find 
most meaningful.

“They invest more in their remaining connections,” said 
Gary Kennedy, director of geriatric psychiatry at Montefiore 
Medical Center. “They optimize friendships, rather than try to 
maximize them.”

A tide of recent research underscores the importance of 
such bonds. Social isolation and loneliness can take a serious 
toll on elders, psychologically and physically. They also suffer 
higher mortality rates and increased risk of depression, 
cognitive decline and illnesses like coronary artery disease.

Researchers at the University of California, San Francisco, 
followed 1,600 participants (average age: 71) and found that 
those who reported loneliness were more likely to develop 
difficulties with activities of daily living. Even when the study 
controlled for socioeconomic status and health, the lonely 
had higher mortality: Nearly 23 percent died within six years, 
compared with 14 percent of those who weren’t lonely.

With strong evidence that friendship does, indeed, help 
save lives and promote health, social workers and researchers 
wish we could pay more attention to its central role. Activity 
directors, senior center staff members and family caregivers: 
Are there better ways to help elders stay in touch with the 
friends they care about, or meet new ones? We’re all willing to 
drive relatives to doctors’ appointments; driving them to spend 
time with friends may matter as much.

(Paula Span. www.nytimes.com, 30.12.2016. Adaptado.)

QUESTÃO 31 

According to the text, older adults without friends should look for

(A) social workers.

(B) family caregivers.

(C) socioeconomic status.

(D) meaningful relationships.

(E) doctors’ appointments.
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QUESTÃO 38 

Certa quantidade de um gás ideal sofre o processo termodi-
nâmico representado no gráfico, passando do estado A para 
o estado B.

De acordo com as informações do gráfico, o trabalho de ex-
pansão realizado pelo gás é

(A) 4,5 J.

(B) 600 J.

(C) 450 J.

(D) 1 350 J.

(E) 900 J.

QUESTÃO 39 

Um chuveiro elétrico tem potência máxima de 7 500 W quando 
sua chave se encontra na posição inverno e 3 750 W quando 
sua chave se encontra na posição verão. Nessas condições, a 
resistência elétrica desse chuveiro na posição verão é

(A) um quarto da resistência na posição inverno.

(B) a metade da resistência na posição inverno.

(C) quatro vezes maior que a resistência na posição inverno.

(D) igual à da posição inverno.

(E) o dobro da resistência na posição inverno.

QUESTÃO 40 

A lei municipal 9 505/08 da cidade de Belo Horizonte estabelece 
que o limite máximo de ruído após às 22h deve ser β = 50 dB. 
Suponha que, num festival de música local, os ouvintes próxi-
mos às caixas de som estão expostos a um ruído de 100 dB. 
Sabe-se que o nível de ruído sonoro, em decibeis, é dado por  
β = 10 · log(I/I0), em que I é a intensidade física sonora da fonte 
de ruído e I0 = 10–12 W/m2 é a menor intensidade física sonora 
audível.

Nessas condições, o fator de diminuição f = Ilei / Ifestival que  
a intensidade da fonte deve sofrer para se adequar à lei é

(A) 2.

(B) 10–2.

(C) 10–7.

(D) 10–5.

(E) 0,5.

QUESTÃO 36 

No momento em que um jogador de basquete salta para apa-
nhar um rebote, parece flutuar no ar por alguns instantes. Isto 
acontece porque sua velocidade tende a diminuir quando ele 
se aproxima do ponto mais alto de sua trajetória. Considere 
que o jogador salte verticalmente de tal forma que a variação 
máxima de altura de seu centro de massa (CM) é de 80 cm e 
que a aceleração da gravidade no local é de 10 m/s2.

(www.vexels.com)

Utilizando  = 1,4, o tempo total que o atleta passa nos 10 cm 
mais altos de seu salto é de

(A) 0,28 s.

(B) 0,14 s.

(C) 0,40 s.

(D) 0,52 s.

(E) 0,26 s.

QUESTÃO 37 

Um carrinho de massa m = 10 g é impulsionado, a partir do 
repouso, por uma mola comprimida para conseguir percorrer 
uma pista sem atrito e fazer um looping circular de diâmetro 
D = 40 cm, também sem atrito, conforme a figura.

Considerando a constante elástica da mola k = 1 000 N/m e 
a aceleração da gravidade g = 10 m/s2, o valor que melhor 
representa a compressão mínima da mola para permitir que 
o carrinho faça o looping sem cair é

(A) 1,0 cm.

(B) 0,45 cm.

(C) 0,77 cm.

(D) 2,0 cm.

(E) 3,2 cm.
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RedAçãO

TexTo 1

Ignorado, por medo ou culpa, o suicídio permanece no limbo dos assuntos que o brasileiro evita. À sombra do silêncio, 
porém, as ocorrências aumentam em ritmo assustador. É um problema crescente entre jovens de ambos os sexos, de escola-
ridade diversa e de todas as camadas sociais. Na faixa etária de 15 a 25 anos, é a quinta causa de morte.

É possível estancar essa face oculta da violência? “Suicídio é um problema de saúde pública que pode e deve ser com-
batido”, diz o médico Carlos Felipe Almeida D’Oliveira, coordenador da Estratégia Nacional de Prevenção do Suicídio, do 
Ministério da Saúde. Para D’Oliveira, a imprensa vem erroneamente menosprezando o assunto, como se ele não existisse e 
afirma: “Não falar, não debater, não mostrar que esse é um problema de saúde pública só agrava o quadro.”

A fim de ampliar o debate sobre o tema, o Ministério da Saúde prepara um guia para jornalistas, com o intuito de orientar 
sobre a melhor maneira de noticiar o assunto.

(Isabel Clemente e Nelito Fernandes. “Por que evitamos falar em suicídio?”. http://revistaepoca.globo.com. Adaptado.)

TexTo 2

No ar desde 31 de março, 13 reasons why tornou-se uma das séries mais comentadas da temporada. Baseada no  
best-seller homônimo de Jay Asher, a atração da Netflix estreou cercada de elogios pela abordagem madura de temas do 
universo adolescente, como o suicídio. Quase duas semanas depois da estreia, porém, uma reviravolta ameaça a recepção 
positiva da série. Nas redes sociais, espectadores, críticos e psiquiatras questionam: a série pode servir de gatilho para quem 
sofre de depressão ou tem tendências suicidas?

Carmita Abdo, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP), comenta a polêmica: “Não é uma opinião pessoal, 
e sim um fato: a veiculação ou divulgação de um suicídio pode inspirar pessoas que pensam no assunto.” E complementa:  
“Se, por um lado, estamos nos solidarizando pela personagem que comete suicídio na série; por outro, estamos, talvez sem 
saber, dando munição para muitos indivíduos que sofrem de desequilíbrio mental. Uma saída para a ficção é falar sobre o 
suicídio como algo que se pode combater, em vez de se afirmar somente que é um evento horrível.”

(Fabiano Ristow e Liv Brandão. 13 reasons why vira alvo de polêmica e levanta a questão: como a ficção deve abordar o suicídio?”.  
https://oglobo.globo.com, 11.04.2017. Adaptado.)

TexTo 3

As opiniões de especialistas sobre a qualidade da série 13 reasons why divergem. Ainda assim, nenhum deles discorda 
que a série trouxe algo que faltava ao tema: visibilidade.

“Cerca de 90% dos suicídios são evitáveis. Temos um problema de saúde pública e podemos nos prevenir quanto a ele”, 
afirma Robert Paris, presidente do Centro de Valorização da Vida (CVV). “Quanto mais falarmos sobre o assunto, mais pessoas 
conseguiremos ajudar”, completa Karen Scavacini, psicóloga do Instituto Vita Alere de Prevenção e Posvenção ao Suicídio.

A abordagem da série já mostra resultados: desde a estreia, o CVV registrou um aumento de 445% nas buscas de ajuda 
por e-mail e 170% mais acessos ao site. “É uma oportunidade de conversarmos abertamente sobre o suicídio”, resume Paris.

(Isabela Moreira. “Suicídio: por que cada vez mais jovens tiram a própria vida”. http://revistagalileu.globo.com, 02.05.2017. Adaptado.)

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

A abordagem do suicídio adolescente na ficção é uma forma de combate  
ao problema ou de incentivo à sua prática?
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.




