
Vestibular Medicina 2020

002. PROVA II

  Confira seus dados impressos neste caderno.

  Assine com caneta de tinta 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 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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Prédio Sala CarteiraInscriçãoRG
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QUESTÃO 01 

Leia a charge.

(www.chargeonline.com.br. Adaptado.)

Em conformidade com a norma-padrão e com a intenção de 
humor característica do gênero charge, a frase que preenche 
o balão de forma a consolidar a ideia de que o consumidor 
está pagando mais caro pela comida típica de junho é:

(A) É baratinho, a pamonha! Leva uma!

(B) Olha a pamonha, freguês!

(C) Cliente que não paga as pamonhas, também não levam!

(D) Tá na promoção as pamonhas!

(E) Compra uma aí, pamonha!

QUESTÃO 02 

Leia os textos.

Texto 1

Globo Rural:  Mas o modo de falar do Chico já provocou 
polêmica nos anos 1980, certo?

Mauricio de Sousa:  Um vereador de uma cidade do Sul 
entrou com um movimento que chegou até Brasília para proi-
bir o Chico Bento de falar “caipirês”. Segundo ele, estava pre-
judicando o aprendizado do português da criançada. E fez 
um movimento que estava em vias de conseguir um decreto 
proibindo o Chico. Chegaram até a ameaçar a Editora Abril 
de suspender a revista. Mas uma criançada de Brasília fez 
uma passeata com cartazes, pedindo para não mexerem na 
fala dele, porque gostavam daquele jeito. E parece que aquilo 
mexeu com o Congresso, porque pararam de amolar e botar 
para frente o tal decreto que proibia tudo.

(Leandro Saionete. “Chico Bento cresceu e virou agrônomo”. 
https://revistagloborural.globo.com, 29.01.2018. Adaptado.)

Texto 2

As crenças sobre a superioridade de uma variedade ou 
falar sobre os demais é um dos mitos que se arraigaram na 
cultura brasileira. Toda variedade regional ou falar é, antes 
de tudo, um instrumento identitário, isto é, um recurso que 
confere identidade a um grupo social. Ser nordestino, ser mi-
neiro, ser carioca etc. é um motivo de orgulho para quem o é, 
e a forma de alimentar esse orgulho é usar o linguajar de sua 
região e praticar seus hábitos culturais.

(Stella Maris Bortoni-Ricardo. Educação em língua 
materna: a sociolinguística em sala de aula, 2004. Adaptado.)

As informações do texto 2 estabelecem um ponto de vista 
teórico sobre as variedades linguísticas. Com base no que 
expõem, conclui-se que o episódio relatado por Mauricio de 
Sousa, no texto 1,

(A) revela o perigo do uso de formas coloquiais dentro e fora 
do ambiente escolar.

(B) mostra que as crianças se sentem pouco à vontade com 
a linguagem informal.

(C) expõe uma postura de policiamento em relação aos usos 
não padrão da língua.

(D) defende a ideia de que a língua deve evitar as formas 
típicas do regionalismo.

(E) contesta a ideia de que há preconceito contra a fala de 
alguns grupos sociais.

QUESTÃO 03 

Cada um tem o direito a escrever na ortografia que 
quiser; que, tecnicamente, pode haver tantas ortografias 
quantos há escritores. Terá isto o inconveniente de, se um 
escritor optar por uma ortografia antipática ao público, o pú-
blico não o ler? Seja: o inconveniente é para ele, não para 
o público. Praticou um ato: sofreu-lhe ele mesmo, só ele, as 
conse quências, como é lógico e justo em todos os critérios 
inte lec tuais e morais.

(Fernando Pessoa. A língua portuguesa, 1999. Adaptado.)

O trecho em que o autor opta por uma ortografia não padrão, 
assumindo a ideia de que o indivíduo tem o direito de adotar 
a ortografia que quiser, ou que lhe parecer melhor ou mais 
conveniente, é:

(A) “O vaqueiro continuou a falar, no mesmo jeito encolhi-
do, estirando apenas, uma vez ou outra, o braço mirrado, 
para vergastar o ar numa imagem de miséria mais agu-
da”. (Rachel de Queiróz, O quinze.)

(B) “Ali na Rua do Oriente a ralé quando muito andava de 
bonde. De automóvel ou carro só mesmo em dia de en-
terro. De enterro ou de casamento”. (Antônio de Alcânta-
ra Machado, Novelas paulistanas.)

(C) “Jiguê teve raiva porque peixe andava rareando e caça 
inda mais. Foi na praia do rio pra ver si pescava alguma 
coisa e topou com o feiticeiro Tzaló que tem uma perna 
só”. (Mário de Andrade, Macunaíma.)

(D) “Olhe: tem uma preta, Maria Leônca, longe daqui não 
mora, as rezas dela afamam muita virtude de poder. Pois 
a ela pago, todo mês – encomenda de rezar por mim um 
terço, todo santo dia”. (Guimarães Rosa, Grande sertão: 
veredas.)

(E) “Em outras madrugadas Ana tornou a ouvir o mesmo  
ruído. Por fim convenceu-se de que era mesmo a alma da 
mãe que vinha fiar na calada da noite”. (Érico Veríssimo,  
O tempo e o vento.)
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Leia um trecho do poema “Livraria”, de Carlos Drummond de 
Andrade, para responder às questões de 04 a 06.

Ao termo da espiral
que disfarça o caminho
com espadanas de fonte,
e ao peso do concreto
de vinte pavimentos,
a loja subterrânea
expõe os seus tesouros
como se os defendesse
de fomes apressadas.

Ao nível do tumulto
de rodas e de pés,
não se decifra a oculta
sinfonia de letras
e cores enlaçadas
no silêncio de livros
abertos em gravura.

[...]

A vida chega aqui
filtrada em pensamento
que não fere; no enlevo
tátil-visual de ideias
reveladas na trama
do papel e que afloram
aladamente e dançam
quatro metros abaixo
do solo e das angústias
o seu balé de essências
para o leitor liberto.

(As impurezas do branco, 2012. Adaptado.)

QUESTÃO 04 

Para o eu lírico, a livraria é um espaço de

(A) contradição, no qual o ser humano busca paz e solidão 
e, ao mesmo tempo, sente que precisa do tumulto e das 
angústias.

(B) desolação, no qual a leitura, inicialmente mágica, paula-
tinamente descortina para o ser humano os seus dramas 
existenciais.

(C) proteção, no qual a leitura funciona como liberdade e 
evasão do ser humano em relação aos problemas do dia 
a dia.

(D) harmonia, no qual a vida ainda fere o ser humano, que 
aprende a decifrá-la para, depois, aprender a ser feliz.

(E) utopia, no qual o ser humano se esconde de seus proble-
mas rotineiros e planeja a forma de enfrentar os desafios 
da vida.

QUESTÃO 05 

Assinale a alternativa em que a reescrita de informações do 
poema respeita a norma-padrão.

(A) Letras e cores enlaçam-se em uma sinfonia oculta que 
se mostra ao leitor liberto nos livros abertos em gravura.

(B) Abaixo do solo e das angústias, encontra-se ideias reve-
ladas na trama do papel a dançar o seu balé de essên-
cias.

(C) O tumulto de rodas e pés não permitem que se decifre a 
sinfonia das letras e das cores enlaçadas.

(D) Ao termo da espiral e dos vinte pavimentos de concreto 
que existe ali, a loja subterrânea expõe os seus tesouros.

(E) Os tesouros da loja subterrânea põe a salvo de fomes 
apressadas um conjunto de livros abertos em gravuras.

QUESTÃO 06 

No contexto em que estão empregadas, as expressões su-
blinhadas nos versos “Ao termo da espiral / que disfarça o 
caminho”, “não se decifra a oculta / sinfonia das letras” e “que 
não fere; no enlevo / tátil-visual de ideias” correspondem, res-
pectivamente, aos sentidos:

(A) À proximidade; compreensível; aborrecimento.

(B) No limite; devassada; desgosto.

(C) No ápice; discreta; maravilhamento.

(D) No fim; misteriosa; deleitamento.

(E) À distância; recôndita; engano.
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Leia um trecho do romance Eurico, o presbítero, de Alexan-
dre Herculano, para responder às questões 07 e 08.

Eurico alevantou-se. Aspirava com ânsia, como se aque-
le ambiente tépido não bastasse a saciá-lo. O desgraçado 
resumia num pensamento devorador, numa síntese atroz, o 
seu longe e doloroso passado e o seu torvo1 e irremediável 
futuro. Como voltara àquele lugar? Como, sem lhe vergarem 
os joelhos, tinha ele descido das alturas do Vínio com Her-
mengarda nos braços? Que tempo durara essa carreira de-
liciosa e ao mesmo tempo infernal? Não o sabia. Imagens 
confusas de tudo isso era apenas o que lhe restava, – do sol, 
que pouco a pouco lhe viera alumiar os passos, dos ribeiros 
que vadeara2, das penedias3, agras4, dos recostos dos mon-
tes, das selvas que recuavam para trás dele, dos cabelos ne-
gros que, às vezes, lhe parecera debruçarem-se no cimo dos 
despenhadeiros, como para o verem correr. No meio destas 
recordações incertas e materiais, outras passavam íntimas, 
ardentes, voluptuosas, negras, desesperadas. Por horas, 
que haviam sido para ele uma eternidade de ventura, o res-
pirar daquela que amava como insensato se misturara com o 
seu alento; por horas sentira o ardor das faces dela aquecer 
as suas, e o coração bater-lhe contra o seu coração. Depois, 
avultavam-lhe no espírito a imagem veneranda de Sisberto e 
o altar da sé de Hispalis, junto do qual vestira a pura estringe 
de sacerdote, e Carteia, e o prebistério e as noites de agonia 
volvidas nos ermos do Calpe. E tudo isto se contradizia, se 
repelia, se condenava, o amor pelo sacerdócio, o sacerdócio 
pelo amor, o futuro pelo passado; e aquela alma, dilacerada 
no combate destes pensamentos, quase cedia ao peso de 
tanta amargura.

(Alexandre Herculano. Eurico, o presbítero, 1982.)
1 torvo: terrível, sombrio.
2 vadear: atravessar.
3 penedia: local cheio de rochedos.
4 agra: lugar difícil de ser transposto.

QUESTÃO 07 

No texto, ao reencontrar Hermengarda, Eurico

(A) teve certeza de que seu amor por ela valia mais do que a 
vida de sacerdote.

(B) teve a consciência de que não sofria pelo sentimento que 
nutrira por ela outrora.

(C) viveu um embate, do qual decorre sua angústia, entre a 
entrega ao amor ou ao celibato.

(D) sentiu-se bem com a situação, mas não a amava mais, 
depois que se tornou sacerdote.

(E) reforçou sua convicção de dedicar-se exclusivamente à 
vida de sacerdote.

QUESTÃO 08 

Leia as passagens:

•  “e o altar da sé de Hispalis, junto do qual vestira a pura es-
tringe de sacerdote, e Carteia, e o prebistério e as noites de 
agonia volvidas nos ermos do Calpe”

•  “E tudo isto se contradizia, se repelia, se condenava, o amor 
pelo sacerdócio, o sacerdócio pelo amor, o futuro pelo pas-
sado”

Nessas passagens, o narrador, respectivamente:

(A) cita elementos que aprazem o espírito da personagem 
em um momento difícil; evidencia os delírios sentimentais 
de Eurico.

(B) enumera uma série de elementos ligados ao sacerdócio; 
expressa a situação de confusão mental de Eurico.

(C) lista um conjunto de atribuições ligados ao sacerdócio; 
expressa a racionalidade de Eurico em relação ao sa-
cerdócio.

(D) designa um conjunto de elementos ligados à memória da 
mulher amada; justapõe uma série de elementos ligados 
às atribuições de um sacerdote.

(E) indica que Eurico está pouco interessado no sacerdócio; 
revela que Eurico está ansioso por ser salvo espiritual-
mente.

Leia a charge para responder às questões 09 e 10.

(Duke. www.otempo.com.br)

QUESTÃO 09 

A fala da segunda personagem sugere que

(A) a discussão sobre a Terra ser plana ou esférica deve ser 
retomada.

(B) a ideia do formato plano da Terra é uma irracionalidade.

(C) a Terra pode, de fato, ser vista sob várias perspectivas.

(D) o argumento de que a Terra possa ser esférica é frágil.

(E) a dúvida relativa ao fato de a Terra ser plana ou esférica 
é aceitável.
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QUESTÃO 10 

Culturas que adotam o terraplanismo ao longo da histó-
ria tendem a tratar dos seus símbolos culturais por um viés 
maniqueísta e totalmente polarizado, em que um lado está a 
favor do divino, e o outro está a favor do demoníaco. Essa di-
visão passa a permear relações humanas e outros sistemas.

(Flávia Gasi. “Esférica ou plana? A simbologia dos mitos por trás do 
terraplanismo”. https://flaviagasi.blogosfera.uol.com.br, 28.06.2019. Adaptado.)

Na relação entre os termos “plana” e “plena”, na charge, e na 
passagem do texto “um lado está a favor do divino, e o outro 
está a favor do demoníaco”, os sentidos se estabelecem, res-
pectivamente, por meio das figuras:

(A) metonímia e paradoxo.

(B) sinestesia e eufemismo.

(C) catacrese e pleonasmo.

(D) hipérbole e anáfora.

(E) paronomásia e antítese.

QUESTÃO 11 

Sendo m, n, p e q números reais, o gráfico da função expo-
nencial, dada por f(x) = 2x – q, passa pelo ponto de coordena-
das cartesianas retangulares (2, – 4), intersecta os eixos x e 
y nos pontos de coordenadas (m, 0) e (0, n) e tem assíntota 
de equação y = p, como mostra a figura.

Nas condições dadas, m + n + p + q é igual a

(A) – 6.

(B) – 8.

(C) 6.

(D) – 4.

(E) 4.

QUESTÃO 12 

A malha quadriculada representa a distribuição percentual 
dos quatro componentes de um sorvete.

A porcentagem de amido nesse sorvete é de

(A) 17,50%.

(B) 51,25%.

(C) 50,80%.

(D) 12,25%.

(E) 11,20%.

QUESTÃO 13 

As retas r e s são paralelas, distando 12 cm uma da outra. 
Sobre essas retas desenha-se uma sequência de triângulos 
retângulos com um vértice em r e um cateto em s, como in-
dica a figura.

Mantido o padrão da sequência de triângulos retângulos, a 
etapa em que o triângulo formado será isósceles é a

(A) 57.

(B) 85.

(C) 61.

(D) 68.

(E) 72.
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QUESTÃO 14 

Uma roda circular, de raio igual a 6 cm, tangencia  em um 
ponto P, que foi marcado em cima da roda. A partir dessa si-
tuação, a roda gira sobre , em sentido horário e sem des-
lizar, até tangenciar . Em seguida, a roda segue seu giro 
sem deslizar, agora sobre , até tangenciar  em P, com-
pletando uma única volta desde o início do movimento. Sabe-
-se que o ângulo obtuso  mede 120°.

Nas condições descritas e com x e y indicados na figura,  
x + y, em centímetros, é igual a

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 15 

Em uma estrada, duas bicicletas partem simultaneamente no 
instante t = 0 s. Uma delas parte da marcação d = 0 m da 
estrada, e a outra da marcação d = 10 m. Admita que as bi-
cicletas estejam se deslocando com velocidades constantes 
de 10 m/s e 5 m/s, conforme movimento descrito no gráfico.

A partir de t = 0 s, a distância entre as bicicletas será de  
127 m depois de

(A) 23 segundos e  de segundo.

(B) 25 segundos e  de segundo.

(C) 25 segundos e  de segundo.

(D) 27 segundos e  de segundo.

(E) 27 segundos e  de segundo.

QUESTÃO 16 

Os ponteiros de duas roletas, ambas com setores circulares 
equiprováveis, serão girados aleatoriamente. As figuras re-
presentam essas roletas, sendo que cinco das seis cores de 
uma se repetem na outra.

A probabilidade de que a soma dos números obtidos nos lan-
çamentos seja maior do que 9 e que as cores dos setores 
sejam diferentes é igual a

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 17 

O conjunto solução da equação de determinantes 

 em x é formado por, apenas,

(A) dois números irracionais e um imaginário puro.

(B) dois números reais e um número complexo não real.

(C) um número real e dois números complexos não reais.

(D) três números reais.

(E) um número irracional e dois imaginários puros.
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QUESTÃO 18 

Um cilindro circular reto, de altura igual a 9 cm e diâmetro da 
base igual a 8 cm, foi seccionado por um plano que contém 
os centros das suas duas bases. A figura indica um dos dois 
semicilindros gerados pela secção.

Sendo A1 a área total do cilindro antes de ele ser seccionado 
e A2 a área total de um dos semicilindros gerados com a sec-
ção, então A1 – A2, em cm2, é igual a

(A) 52p – 72.

(B) 48p – 72.

(C) 36p – 72.

(D) 52p.

(E) 26p – 36.

QUESTÃO 19 

O gráfico da função quadrática dada por f(x) = x2 + x – 6 foi 
transladado horizontalmente em 7 unidades, gerando o gráfi-
co da função g(x), como indica a figura.

O valor de x para o qual os gráficos de f(x) e de g(x) se inter-
sectam é igual a

(A) 3,5.

(B) 4.

(C) 3.

(D) 4,5.

(E) 2,5.

QUESTÃO 20 

A representação gráfica da solução da inequação 

 no plano cartesiano de eixos ortogo nais é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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QUESTÃO 21 

Considere o gráfico de precipitações conforme a latitude.

(Fillipe T. P. Torres. Introdução à hidrogeografia, 2012.)

Os elevados índices pluviométricos registrados a 0º e 50º, 
nas latitudes Norte e Sul, estão relacionados a áreas

(A) anticiclonais, que atraem massas de ar que ganham alti-
tude, causando nevoeiros.

(B) anticiclonais, que dispersam massas de ar que perdem 
altitude e se precipitam.

(C) ciclonais, que dispersam massas de ar que perdem altitu-
de, causando as névoas.

(D) ciclonais, que atraem massas de ar que ganham altitude, 
causando precipitações.

(E) anticiclonais, que dispersam massas de ar que ganham 
altitude e se precipitam.

QUESTÃO 22 

A guerra no Iêmen teve sua origem na Primavera Árabe, em 
2011, quando uma revolta popular retirou o presidente, Ali  
Abdullah Saleh, que deixou o poder nas mãos do vice,  
Abdrabbuh Mansour Hadi. O movimento Houthi (que defende 
a minoria xiita) aproveitou para tomar a Província de Saada. 
Em 2015, a guerra se tornou internacional com a participação 
de vários países com influência regional. Alguns apoiam o 
governo e outros, o movimento Houthi. Um país que apoia o 
governo e um país que apoia o movimento Houthi são, res-
pectivamente,

(A) Arábia Saudita (xiita) e Irã (sunita).

(B) Arábia Saudita (sunita) e Irã (xiita).

(C) Emirados Árabes Unidos (xiita) e Líbano (cristão).

(D) Arábia Saudita (sunita) e Catar (sunita).

(E) Israel (cristão) e Irã (sunita).

QUESTÃO 23 

Considere a tabela.

Cidade Coordenada geográfica

São Paulo (SP) 23º 32′ 56″ S
46º 38′ 20″ O

Bogotá (Colômbia) 4º 36′ 35″ N
74º 04′ 54″ O

Salvador (BA) 12º 58′ 13″ S
38º 30′ 45″ O

O trajeto de viagem de uma mesma aeronave consistia de 
dois trechos, o primeiro de São Paulo para Bogotá, na Co-
lômbia, e o segundo de Bogotá para Salvador. Sabendo que 
a aeronave se deslocou apenas em linha reta, as direções 
que ela seguiu no primeiro e no segundo trechos foram, res-
pectivamente,

(A) Nordeste e Sudeste.

(B) Nordeste e Sul.

(C) Noroeste e Sudeste.

(D) Noroeste e Sudoeste.

(E) Nordeste e Sudoeste.

QUESTÃO 24 

(Eustáquio de Sene. Geografia geral e do Brasil, 2019.)

A leitura do gráfico e os conhecimentos sobre a urbanização 
mundial permitem afirmar que:

(A) na Índia, a taxa de urbanização está associada a uma po-
lítica de desenvolvimento industrial na década de 2010.

(B) em Cingapura e na Bélgica, a taxa de urbanização está 
relacionada ao processo de desmetropolização na déca-
da de 1990.

(C) no Brasil, a taxa de urbanização está associada ao pro-
cesso de desconcentração industrial na década de 1960.

(D) nos Estados Unidos, a taxa de urbanização está associa-
da à desconcentração industrial para o Sul do país nos 
anos 2000.

(E) na África do Sul e na China, a taxa de urbanização está 
associada à modernização do campo nos anos 1970.
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QUESTÃO 25 

“A contribuição das contrails (nuvens de condensação for-
madas após a passagem das aeronaves) para o clima atual 
é levemente maior do que a de todas as emissões de CO2 
acumuladas desde o início da aviação”, afirma a pesquisado-
ra e física atmosférica do Centro Aeroespacial Alemão, Lisa 
Bock. Para exemplificar a relevância dessas nuvens, Bock 
lembra que “a aviação contribui com 5% do forçamento radia-
tivo antropogênico”. Ou seja, na diferença entre a quantidade 
de radiação solar recebida pelo planeta e a que este devolve 
ao espaço pelas ações humanas, os aviões são responsá-
veis por esse porcentual.

(Miguel Ángel Criado. https://brasil.elpais.com, 27.06.2019. Adaptado.)

A formação das nuvens de condensação pelas aeronaves 
pode contribuir para qual problema ambiental?

(A) Buraco na camada de ozônio.

(B) Inversão térmica.

(C) Aquecimento global.

(D) Ilhas de calor.

(E) El niño.

QUESTÃO 26 

Leia um trecho de Eneida, poema épico escrito por Virgílio, 
que narra a saga de Eneias após a Guerra de Troia.

Os Hectóreos aqui trezentos anos
Já reinarão, quando a vestal princesa
Ília parir a Marte gêmea prole.
Da nutriz loba em fulva pele ovante,
Rômulo há de erigir mavórcios muros,
E à recebida gente impor seu nome.

No poema, com destaque para o trecho acima, também é 
possível observar a

(A) crônica do apogeu de Alba Longa.

(B) vitória etrusca na península itálica.

(C) derrota troiana para os romanos.

(D) história do expansionismo romano.

(E) narrativa mítica de fundação de Roma.

QUESTÃO 27 

Como todas as coisas têm fim, convêm que tenham prin-
cípio, e como o de minha pretensão é manifestar a grande-
za, fertilidade e outras grandes partes que tem a Bahia de 
todos os Santos e o demais Estado do Brasil, do que se os 
Reis passados tanto se descuidaram; a El-Rei nosso Senhor 
convém, e ao bem do seu serviço, que lhe mostre, por estas 
lembranças, os grandes merecimentos d’este seu Estado, as 
qualidades e estranhezas d’ele, etc.; para que lhe ponha os 
olhos e bafeje com seu poder; o qual se engrandeça e esten-
da a felicidade, com que se engrandeceram todos os estados 
que reinam debaixo da sua proteção.

(Gabriel Soares de Souza. Tratado descritivo  
do Brasil em 1587, 1851. Adaptado.)

Na lógica da colonização portuguesa do Brasil, o texto des-
taca

(A) as mazelas oriundas do exclusivo metropolitano dos lu-
sitanos.

(B) as potencialidades de exploração da colônia americana.

(C) os baixos investimentos necessários à colonização do 
Novo Mundo.

(D) as rivalidades entre as diferentes regiões que compu-
nham a América portuguesa.

(E) os malefícios causados pela política econômica adotada 
pelos portugueses.

QUESTÃO 28 

Observe o gráfico.

(https://ourworldindata.org. Adaptado.)

O comportamento observável no gráfico está relacionado ao

(A) crescimento econômico dos países em desenvolvimento.

(B) desrespeito dos acordos internacionais sobre o aqueci-
mento global.

(C) processo de ocupação imperialista da Ásia e da África.

(D) aumento da atividade fabril a partir da Revolução Indus-
trial.

(E) desmatamento de florestas para alimentar a indústria 
madeireira.
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QUESTÃO 29 

De todos os produtos brasileiros modernos, o primeiro e 
soberano lugar cabe ao café. Já o encontramos na fase an-
terior, sob o Império, em marcha ascendente e avassaladora 
das principais e melhores atividades do país. Encontrá-lo-
-emos agora na República atingindo o zênite da sua grandio-
sa trajetória, e colocando-se em nível que deixará definitiva-
mente numa sombra medíocre todas as demais produções 
brasileiras. Mesmo em termos absolutos e mundiais, o café 
adquirirá posição de relevo. Ele se classificará, no século  
atual, entre os primeiros, se não o primeiro gênero primário 
do comércio internacional; e o Brasil, com sua quota de 70% 
da produção, gozará de primazia indisputada.

(Caio Prado Jr. História econômica do Brasil, 1976.)

Entre as condições que permitiram que o café, ao longo da 
República, deixasse “numa sombra medíocre todas as de-
mais produções brasileiras”, podem ser citadas

(A) as ações dos grupos políticos oligárquicos e a fronteira 
agrícola do Centro-Oeste do país.

(B) as vastas terras virgens do Vale fluminense e o desenvol-
vimento do sistema ferroviário.

(C) as melhorias no processo produtivo dos grãos e os acor-
dos de exportação direta à Europa.

(D) as crises que afetaram a produção açucareira do Nordes-
te e o aumento do preço do café.

(E) as características naturais presentes no Oeste de São 
Paulo e a imigração europeia.

QUESTÃO 30 

A Primeira Guerra Mundial (1914-1918) culminou com mu-
danças sensíveis no continente Europeu, entre as quais po-
de-se mencionar

(A) o fim da política de alianças bilaterais secretas entre as 
potências europeias.

(B) o início da construção de um espaço econômico comum 
entre os países da região.

(C) o crescimento do nacionalismo em um contexto marcado 
por críticas à democracia.

(D) a imposição de restrições à entrada de imigrantes vindos 
de outros continentes.

(E) a presença de bases e tropas norte-americanas no terri-
tório dos países derrotados.

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

World faces a “climate apartheid”, UN expert says

The world faces “a climate apartheid” where the wealthy 
are better able to adjust to a hotter planet while the poor suffer 
the worst from climate change, a UN expert said. In a new 
report, the United Nations (UN) special rapporteur on extreme 
poverty and human rights, Philip Alston, warned that “climate 
change threatens to undo the last 50 years of progress in 
poverty reduction.”

Alston’s report, which will soon be presented to the UN 
Human Rights Council, cited previous research that climate 
change could leave 140 million across the developing world 
homeless by 2050. “Perversely, while people in poverty are 
responsible for just a fraction of global emissions, they will 
bear the brunt of climate change, and have the least capacity 
to protect themselves,” Alston said in a statement.

The expert noted that despite global alarm bells ringing 
over the threat of climate change, the issue remains a 
“marginal concern” within the human rights community.

(www.nation.co.ke, 25.06.2019. Adaptado.)

QUESTÃO 31 

According to the text, climate change will

(A) damage the general quality of life on Earth.

(B) increase the effects of global warming.

(C) bring more social equality to the world.

(D) aggravate poverty and suffering.

(E) enhance the ability to protect human lives.

QUESTÃO 32 

In the excerpt from the first paragraph “climate change 
threatens to undo”, the underlined word can be replaced, with 
no change in meaning, by

(A) secure.

(B) annul.

(C) improve.

(D) intensify.

(E) avoid.

QUESTÃO 33 

No trecho do segundo parágrafo “climate change could leave 
140 million across the developing world homeless”, a palavra 
sublinhada expressa sentido de

(A) possibilidade.

(B) condição.

(C) dúvida.

(D) obrigação.

(E) necessidade.
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QUESTÃO 34 

In the excerpt from the second paragraph “and have the least 
capacity”, the underlined word indicates

(A) explanation.

(B) progress.

(C) intensity.

(D) disagreement.

(E) contrast.

QUESTÃO 35 

According to paragraphs two and three, the expert’s report 
indicates that

(A) the global awareness about the environment is 
systematically improving.

(B) the people in poverty are most responsible for the effects 
of climate change.

(C) the production of a fraction of global emissions is 
inevitable.

(D) the UN Human Rights Council is trying to revert the 
problems caused by climate change.

(E) the human rights aspect involving climate change is still 
not properly emphasized.

QUESTÃO 36 

Um bloco de madeira, de peso 20 N, está inicialmente em 
repouso sobre uma superfície plana e horizontal, quando 
uma força variável  é aplicada horizontalmente sobre ele, 
como mostra a figura.

O gráfico representa o valor da força de atrito (fat) sobre o 
bloco em função da variação da força aplicada.

De acordo com as informações fornecidas, pode-se afirmar 
que

(A) o coeficiente de atrito cinético é igual a 0,3.

(B) a aceleração do bloco é variável quando a força aplicada 
F é menor que 16 N.

(C) os coeficientes de atrito cinético e estático entre o bloco e 
a superfície são iguais a 0,6.

(D) o coeficiente de atrito estático é igual a 0,8.

(E) o coeficiente de atrito estático é menor que o coeficiente 
de atrito cinético.

QUESTÃO 37 

A figura mostra duas cargas elétricas puntiformes, QA e QB, 
que produzem um campo elétrico resultante  no ponto P.

Para que a direção e o sentido do campo elétrico  sejam os 
indicados na figura, as cargas elétricas QA e QB devem ser

(A) ambas negativas, com |QB| > |QA|.

(B) iguais em módulo, com QA positiva e QB negativa.

(C) iguais em módulo, com QA negativa e QB positiva.

(D) ambas positivas, com QA = QB.

(E) ambas positivas, com QB > QA.

QUESTÃO 38 

Um dos tipos de transportes mais sensíveis na área far-
macêutica é o de produtos biológicos, que incluem todos os 
tipos de vacinas. A temperatura é o aspecto mais vulnerável e 
um dos principais fatores que podem impactar a estabilidade 
de uma vacina. Para alguns tipos, o congelamento é proibido, 
pois pode levar à perda de eficácia. Já outros são abalados 
por exposições a temperaturas mais elevadas. Em todos os 
casos, a temperatura de controle deve estar entre 2 ºC e 8 ºC.

(Marcelo de Valécio. “Tranportes de vacinas – O que você precisa saber”. 
www.ictq.com.br. Adaptado.)

Suponha que um determinado lote de vacinas, com massa de 
500 g e calor específico igual a 0,82 cal/(g ⋅ º C), esteja, em um 
dado momento, à temperatura ambiente de 20 ºC. Deseja-se 
transportar esse lote em um recipiente térmico de modo que a 
temperatura das vacinas fique dentro do intervalo de controle. 
Para isso, coloca-se no recipiente uma quantidade de gelo 
fundente a 0 ºC, cujo calor latente de fusão é 80 cal/g. Saben-
do que o calor específico da água líquida é 1,0 cal/(g ⋅ º C) e 
admitindo que haja troca de calor somente entre as vacinas 
e o gelo, a massa máxima de gelo que pode ser colocada no 
recipiente térmico para que a temperatura das vacinas fique 
na temperatura de controle de 2 ºC é igual a

(A) 90 g.

(B) 40 g.

(C) 400 g.

(D) 60 g.

(E) 100 g.
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QUESTÃO 39 

Um helicóptero de resgate leva um paciente de uma cidade 
A para o hospital da cidade C. Devido ao tráfego aéreo, ele 
deve obrigatoriamente passar pela cidade B, que dista 100 
km de A e 35 km de C, conforme a figura.

Sabendo que o helicóptero fez a viagem de A até B com  
velocidade constante de 200 km/h e que, entre B e C, devi-
do ao vento contrário, manteve uma velocidade constante de 
140 km/h, a sua velocidade escalar média no percurso total 
de A até C foi de

(A) 165 km/h.

(B) 175 km/h.

(C) 180 km/h.

(D) 170 km/h.

(E) 160 km/h.

QUESTÃO 40 

A velocidade de propagação do som no ar depende da sua 
temperatura. A 30 ºC, a velocidade de propagação é de, apro-
ximadamente, 350 m/s. O gráfico a seguir representa a pro-
pagação de uma onda sonora nessa velocidade, mostrando a 
variação da pressão do ar em função do tempo.

De acordo com as informações fornecidas, o comprimento de 
onda λ para essa onda sonora é igual a

(A) 0,4 m.

(B) 0,7 m.

(C) 1,4 m.

(D) 2,0 m.

(E) 4,0 m.



14unif1902 | 002-Prova-ii

REDAÇÃO

TexTo 1

A Copa América de 2019 se despediu com o Brasil campeão. Ainda assim, na maior parte das cidades, o clima de torcida 
que esteve muito presente na Copa do Mundo de 2014 não se viu. O que explica essa perda de entusiasmo? Para o antro-
pólogo Arlei Sander Damo, um dos maiores especialistas em cultura do futebol brasileiro, a elitização dos estádios é um fator 
central.

“Há um processo de elitização do futebol que está em marcha há algumas décadas, tendo se intensificado com a areniza-
ção (modernização dos estádios no Brasil, acelerada com a Copa de 2014). A elite clubística e a grande mídia têm achado isso 
ótimo, porque o faturamento aumentou. O “povão” foi afastado dos estádios e está cada vez mais distante do futebol, passivo 
diante da televisão”, opina o antropólogo.

Os marqueteiros do futebol gostam de dizer que as novas arenas precisam competir com os lares, em termos de conforto 
e segurança. Em linhas gerais, as condições de fruição dos jogos nos estádios melhoraram, e muito, em relação ao que tínha-
mos anteriormente, tendo como contrapartida um aumento no valor dos ingressos e, por extensão, afastando os torcedores 
das classes trabalhadoras.

Segundo o especialista, como o futebol não é pensado como um bem primordial, ao ponto de ser reivindicado como um 
direito, e tendo ofertas alternativas aos jogos, via televisionamento, o afastamento das classes populares dos estádios se deu 
de forma resignada.

(Danton Júnior e Pedro Vasconcelos Costa e Silva. “A elitização dos estádios no país, segundo este antropólogo”.  
www.nexojornal.com.br, 13.07.2019. Adaptado.)

TexTo 2

Com as novas arenas e o encarecimento das entradas, é comum que haja pessoas que pedem a volta dos setores popu-
lares. Especialistas, porém, analisam os custos e benefícios dos novos estádios.

“Os estádios antigos tinham o setor da geral, mais popular, os setores maiores de arquibancada e as cadeiras numeradas 
para quem estava disposto a pagar um pouco mais pelo conforto. De certa forma, isso espelhava a proporção do poder de 
compra da sociedade. Os novos estádios foram por um caminho diferente e os setores populares ficaram limitados. Estes 
setores estão quase sempre lotados, enquanto sobram cadeiras vazias nos espaços mais nobres. O erro, a meu ver, foi mudar 
essa proporção”, diz Leonardo Bertozzi, comentarista da ESPN e especialista em futebol internacional.

Apesar do aumento nos custos de manutenção dos novos estádios, questões como segurança e conforto foram ganhos 
das arenas: “Nunca é demais lembrar que tivemos acidentes graves como o do estádio de Salvador, Fonte Nova, em 2007, 
quando se abriu um buraco na arquibancada e sete pessoas morreram. O desgaste do tempo pesava para algumas dessas 
antigas estruturas”, diz Bertozzi.

Ubiratan Leal, também comentarista da ESPN, elenca vantagens das novas arenas: os sistemas de venda de ingressos 
melhorou, os estádios estão mais seguros, o próprio conceito dos estádios melhorou, com orientadores e prestadores de servi-
ços nos jogos, mas há exageros também nesse conforto. É questão de recuperar coisas boas eventualmente perdidas”, opina.

(Luan Sperandio. “Estádios vazios e silêncio da torcida: por trás do fracasso da Copa América”. www.gazetadopovo.com.br, 22.06.2019. Adaptado.)

TexTo 3

O som oficial da Copa América de 2019 não foi o dos bumbos, batuques ou tambores, muito menos dos cânticos de torcida. 
O som oficial desta Copa América foi o silêncio que pairou sobre estádios vazios de alma.

Silêncio, no futebol, significa indiferença. Ao inflacionar os ingressos, a Conmebol tem plena consciência de que sua 
política de preços implica na exclusão de boa parte da população em todo o continente. A baixa procura por ingressos deve 
ser interpretada sob uma perspectiva mais ampla. No ano passado, em resposta aos violentos incidentes antes do clássico 
argentino entre Boca Juniors e River Plate, em Buenos Aires, a Conmebol transferiu a partida mais valiosa de seu principal 
torneio de clubes para Madri, na Espanha.

Trata-se de um movimento com propósito bem claro: afastar do futebol o torcedor que não pode pagar. Para isso, a es-
tética também precisa ser redesenhada para acomodar o novo público alvo. Protocolo para que os times entrem juntos em 
campo, mensagens de paz, logotipos e mascotes estilizados, estádios padronizados e policiais mobilizados para reprimir 
torcedores organizados. A engrenagem desemboca na imposição de torcida única, o que, para os clubes, não deixa de ser 
um negócio lucrativo.

O futebol sul-americano assinou sua sentença de morte quando decidiu transformar torcedores em clientes, sem levar em 
consideração as singularidades que sempre distinguiram nossa cultura de arquibancada e comprando a ideia equivocada de 
que afastar os pobres acabará com a violência nos estádios.

O foguetório, os buzinaços, o ritmo dos instrumentos e a devoção incondicional que só consegue ser contida pela garganta 
sem voz estão com os dias contados.

(Breiller Pires.“A gentrificação que explica os estádios vazios na Copa América”. htps://brasil.elpais.com, 18.06.2019. Adaptado.)

Com base nos textos apresentados e em seus próprios conhecimentos, escreva um texto dissertativo-argumentativo, empre-
gando a norma-padrão da língua portuguesa, sobre o tema:

A modernização dos estádios de futebol: entre o aumento da segurança  
e a exclusão das classes populares
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NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.




