
Vestibular Medicina 2021

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 transcorrida 1h, 
contada 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 trecho do poema “Desencanto”, de Manuel Bandeira, 
para responder às questões de 01 a 03.

Eu faço versos como quem chora
De desalento... de desencanto...
Fecha o meu livro, se por agora
Não tens motivo nenhum de pranto.

Meu verso é sangue. Volúpia ardente...
Tristeza esparsa... remorso vão...
Dói-me nas veias. Amargo e quente,
Cai, gota a gota, do coração.

E nestes versos de angústia rouca
Assim dos lábios a vida corre,
Deixando um acre sabor na boca.
— Eu faço versos como quem morre.

(Estrela da vida inteira, 2009.)

QUESTÃO 01 

São características do eu lírico do poema:

(A) ironia e revolta.

(B) desespero e egoísmo.

(C) melancolia e resignação.

(D) fé e apatia.

(E) esperança e tranquilidade.

QUESTÃO 02 

Nos versos, o eu lírico indica querer ser lido por alguém

(A) que tenha alguma tristeza presente.

(B) acostumado a lidar com pessoas tristes.

(C) que não esteja triste como ele.

(D) habituado com a leitura de poemas.

(E) atento ao que se diz de passagem nas entrelinhas.

QUESTÃO 03 

O sujeito gramatical do verbo “dói” (2a estrofe) é:

(A) “veias”.

(B) “eu”.

(C) “remorso vão”.

(D) “meu verso”.

(E) “sangue”.

Leia o trecho inicial do artigo “O nome dele”, de José Sarama-
go, para responder às questões de 04 a 06.

Se eu não fosse isto que apenas sou, homem da escrita, 
arrumador de palavras, balança que mesmo querendo não 
saberá acertá-las sempre, régua que rigorosamente as de-
sejaria medir, penso que a arqueologia seria a escolha da 
minha vida. Dirá o leitor que é uma preferência suspeita para 
quem usa falar de futuro, este gosto arqueológico que hoje 
para aqui me deu confessar: investigar pedras velhas quando 
tanto precisamos de pedras novas, meter o nariz nas coisas 
do passado quando tão custoso é deitar mãos aos trabalhos 
do presente, há de parecer a quem me leia atitude de fuga, 
refúgio de coragem pouca. Não estou de acordo. Lembre-se 
o leitor da sua própria arqueologia pessoal, do seu tempo 
vivido e construído, do que destruiu e enterrou, e veja lá se, 
para saber quem é, não precisa de saber quem foi. Nisto, 
acredite, não são os povos diferentes dos homens e mulhe-
res que os constituem.

(Folhas políticas, 2005.)

QUESTÃO 04 

Ao longo do parágrafo, o autor revela um ponto de vista sobre 
o tempo. Tal ponto de vista pode ser resumido como:

(A) A tarefa do escritor, de especular sobre o presente e o 
futuro, é incompatível com a ideia de revirar o passado, 
associada aos arqueólogos.

(B) Arqueólogos constroem ficções sobre o passado assim 
como escritores o fazem sobre o presente e o futuro.

(C) Tanto escritores quanto arqueólogos estudam o passado 
a fim de prever o futuro.

(D) Entender o passado é útil, a indivíduos e a grupos, no 
processo de conhecer o estado presente das coisas.

(E) Debruçar-se sobre o passado pode ser agradável, mas 
é, ao mesmo tempo, uma maneira de se alienar do pre-
sente.



4unif2002 | 002-Prova-ii

Leia o trecho inicial do conto “O dedo”, de Lygia Fagundes 
Telles, para responder às questões de 07 a 09.

Achei um dedo na praia. Eu ia andando em plena manhã 
de sol por uma praia meio selvagem quando, de repente, en-
tre as coisas que o mar atirou na areia — conchas, gravetos, 
carcaças de peixes, pedras —, vislumbrei algo diferente. Tive 
que recorrer aos óculos: o que seria aquilo? Só depois de 
aparecer o anel é que identifiquei meu achado, o dedo trazia 
um anel. Faltava a última falange.

Não gosto nada de contar esse episódio assim com essa 
frieza, como se ao invés de um dedo eu tivesse encontrado 
um dedal. Sou do signo de Áries e os de Áries são apaixo-
nados, veementes, achei um dedo, UM DEDO! devia estar 
proclamando na maior excitação. Mas hoje minha face lúcida 
acordou antes da outra e está me vigiando com seu olho ge-
lado. Vamos — diz ela — nada de convulsões, sei que você é 
da família dos possessos, mas não escreva como uma pos-
sessa, fale em voz baixa, sem exageros, calmamente.

Calmamente?! Mas foi um dedo que achei! — respondo 
e minha vigilante arqueia as sobrancelhas sutis: E daí? Nun-
ca viu um dedo? Tenho ganas de esmurrá-la: Já vi mas não 
nessas circunstâncias.

(Mistérios, 1998.)

QUESTÃO 07 

Enquanto faz o relato sobre o acontecimento na praia, o nar-
rador encontra-se em um estado que se caracteriza

(A) pela veemência e pela expressividade, que seriam as-
pectos de uma determinação astrológica.

(B) por uma racionalidade que apaga os sinais de emoção 
da narrativa e a transforma em uma descrição objetiva.

(C) por um movimento pendular, entre emoção e razão, típico 
do signo do zodíaco sob o qual o narrador teria nascido.

(D) por uma voz que narra e outra que desconfia dos fatos 
narrados, como se eles não tivessem acontecido.

(E) por um embate entre impulsividade e razão, que se mis-
turam e se sobrepõem para expressar os fatos.

QUESTÃO 08 

A relação semântica (de sentido) entre os dois elementos su-
blinhados em “entre as coisas que o mar atirou na areia − 
conchas, gravetos, carcaças de peixes, pedras” (1o parágrafo) 
é semelhante à relação entre os elementos sublinhados em:

(A) “ao invés de um dedo eu tivesse encontrado um dedal” 
(2o parágrafo).

(B) “sei que você é da família dos possessos” (2o parágrafo).

(C) “Eu ia andando em plena manhã de sol por uma praia 
meio selvagem” (1o parágrafo).

(D) “Só depois de aparecer o anel é que identifiquei meu 
achado” (1o parágrafo).

(E) “minha face lúcida acordou antes da outra” (2o parágrafo).

QUESTÃO 05 

“Se eu não fosse isto que apenas sou, homem da escrita, 
arrumador de palavras, balança que mesmo querendo não 
saberá acertá-las sempre, régua que rigorosamente as de-
sejaria medir, penso que a arqueologia seria a escolha da 
minha vida.”

As orações sublinhadas expressam

(A) uma condição e uma concessão, respectivamente.

(B) uma condição e uma finalidade, respectivamente.

(C) uma condição, ambas.

(D) uma causa, ambas.

(E) uma causa e uma finalidade, respectivamente.

QUESTÃO 06 

“Nisto, acredite, não são os povos diferentes dos homens e 
mulheres que os constituem.”

Com o cuidado de manter o sentido original e a correção gra-
matical, o trecho destacado pode ser substituído por:

(A) que os fazem parte.

(B) de que os compõem.

(C) que deles fazem parte.

(D) os quais lhes compõem.

(E) a que lhes formam.
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QUESTÃO 11 

Uma confeitaria comprou 15 frascos de corantes naturais nas 
cores vermelha, laranja e azul. O número de frascos do corante 
laranja é igual à metade da soma do número de frascos dos  
outros dois corantes, e o número de frascos do corante ver-
melho supera em 2 unidades o número de frascos do corante 
azul. O número de frascos do corante laranja supera o número 
de frascos do corante azul em

(A) 20%.

(B) 10%.

(C) 15%.

(D) 5%.

(E) 25%.

QUESTÃO 12 

A função exponencial  intersecta os eixos 
coordenados nos pontos A e B.

A equação da reta que passa pelos pontos A e B é dada por

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

2

3
–xy �

QUESTÃO 09 

“Achei um dedo na praia.” (1o parágrafo)

Mantendo o sentido original da frase, o verbo “achei”, passa-
do à voz passiva, transforma-se em:

(A) foi achado.

(B) fora achado.

(C) achou.

(D) acharam.

(E) é achado.

QUESTÃO 10 

Considere a tirinha de Laerte.

(folha.uol.com.br, 04.03.2015.)

Um substantivo é utilizado para expressar uma ordem

(A) no segundo e no terceiro quadrinhos, apenas.

(B) em todos os quadrinhos.

(C) no quarto quadrinho, apenas.

(D) no terceiro quadrinho, apenas.

(E) nos três primeiros quadrinhos, apenas.
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QUESTÃO 15 

A probabilidade de determinado garçom não deixar cair um 
copo da bandeja é de 95% e a probabilidade de o copo que 
caiu quebrar é de 99%. Nessas condições, a probabilidade 
de esse garçom deixar cair um copo da bandeja e o copo não 
quebrar é de

(A) 0,6%.

(B) 0,05%.

(C) 0,005%.

(D) 5%.

(E) 6%.

QUESTÃO 16 

Em uma papelaria, há 7 modelos diferentes de caneta, sendo 
3 deles importados. O número de maneiras distintas de uma 
pessoa escolher 3 canetas nessa papelaria de modo que  
somente uma delas seja de modelo importado é

(A) 27.

(B) 21.

(C) 12.

(D) 18.

(E) 36.

QUESTÃO 17 

A função real f(x) = −x2 + bx + c, com b e c números reais e 
não nulos, descreve uma parábola de vértice V(1, 4). O valor 
de f(f(b − c)) é

(A) 3.

(B) 5.

(C) 0.

(D) –5.

(E) –3.

QUESTÃO 13 

Uma caixa de papelão na forma de um prisma reto tem, origi-
nalmente, 20 cm de altura e uma base retangular cujo com-
primento excede a largura em 8 cm, conforme indica a figura.

Mantendo-se a altura e reduzindo-se a base em 2 cm na lar-
gura e 3 cm no comprimento, o volume original da caixa ficará 
reduzido em 1 200 cm3. O volume original dessa caixa é

(A) 1 800 cm3.

(B) 4 200 cm3.

(C) 3 600 cm3.

(D) 3 000 cm3.

(E) 2 400 cm3.

QUESTÃO 14 

A sequência numérica (4, x, y, 18) corresponde ao número  
de pontos feitos em um jogo de vôlei por quatro jogadores de 
um mesmo time. As médias aritméticas do número de pontos 
do 1o jogador com o do 2o jogador, do 2o jogador com o do  
3o jogador e do 3o jogador com o do 4o jogador formam,  
nesta ordem, uma progressão aritmética de razão 5. A soma 
de todos os pontos feitos pelos quatro jogadores nesse jogo é 
igual a

(A) 56.

(B) 50.

(C) 38.

(D) 32.

(E) 44.
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QUESTÃO 20 

Os polinômios p(x) = x3 – 3x2 – x + 3 e q(x) = x3 – x2 – 4x + 4 
são divisíveis por (x – 1). O valor da soma da maior raiz da 
equação p(x) = 0 com a menor raiz da equação q(x) = 0 é

(A) –3.

(B) –1.

(C) 3.

(D) 5.

(E) 1.

QUESTÃO 18 

A figura mostra os triângulos retângulos ABC e DEF, com  
AB = 6 cm, AC = 6 5  cm, BD = 4 cm e CF = 7 cm. Os pontos 
B, D, C e F estão alinhados, P está na intersecção dos lados 
DE e AC, e DE = DC.

fora de escala

A área do quadrilátero EPCF é igual a

(A) 40 cm2.

(B) 44 cm2.

(C) 36 cm2.

(D) 38 cm2.

(E) 42 cm2.

QUESTÃO 19 

Uma pesquisa realizada em uma academia de ginástica 
constatou que 40% dos alunos praticavam natação e, dos 
demais alunos, 50% faziam musculação. Constatou-se tam-
bém que 20% dos que praticavam natação também faziam 
musculação, o que corresponde a 12 pessoas. O número  
total de alunos que praticavam musculação nessa academia 
correspondia a

(A) 40%.

(B) 42%.

(C) 38%.

(D) 45%.

(E) 47%.
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QUESTÃO 24 

Observe os mapas.

Bacia do Lago Chade (1963-2018)

(www.americansecurityproject.org. Adaptado.)

A problemática retratada nos mapas está relacionada, dentre 
outros motivos,

(A) ao alto consumo de água para abastecer a mancha  
urbana.

(B) a desvios dos afluentes do lago para a irrigação de 
lavouras.

(C) ao processo de assoreamento pela retirada da cobertura 
vegetal.

(D) à contaminação hídrica pela indústria pesada.

(E) à salinização do solo pela condição climática local.

QUESTÃO 21 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) foi funda-
da em 1995, sucedendo o antigo Acordo Geral de Tarifas e 
Comércio (GATT), e tem como objetivo estabelecer regras e 
acordos que orientem o comércio internacional de produtos 
e serviços.

(Levon Boligian e Andressa T. A. Boligian.  
Geografia espaço e vivência, 2011.)

Uma das funções da Organização Mundial do Comércio 
consiste

(A) no combate ao protecionismo.

(B) na garantia da estabilidade financeira.

(C) no repúdio à aplicação de sanções econômicas.

(D) na regulação de fusões empresariais.

(E) na promoção da cooperação monetária.

QUESTÃO 22 

No Brasil, fatores como concentração fundiária, desemprego 
estrutural e relações precárias de trabalho colaboram para:

(A) violência no campo.

(B) terceirização das cidades.

(C) fuga de cérebros.

(D) desconcentração industrial.

(E) macrocefalia urbana.

QUESTÃO 23 

No dia 23 de junho de 2020, um forte terremoto atingiu 
o México. Segundo o Serviço Sismológico do país, o epicen-
tro foi a 23 quilômetros ao sul do município de Crucecita, no 
estado de Oaxaca. O abalo foi sentido em seis estados do 
país e também na Cidade do México. Em 2017, um terremoto 
atingiu essa mesma região do país.

(Pablo Ferri. “Forte Terremoto sacode o México”. 
www.elpais.com,19.07.2020. Adaptado.)

A sismicidade do México está

(A) relacionada ao arco de ilhas do Pacífico, área caracteri-
zada pela formação de uma fossa oceânica.

(B) relacionada ao rifte do norte da América do Sul, vale for-
mado pela expansão do assoalho oceânico.

(C) inserida na falha de Santo André, fratura decorrente do 
movimento transformante de placas.

(D) inserida no Círculo do Fogo do Pacífico, área caracteriza-
da pelo movimento convergente de placas.

(E) relacionada à Dorsal Mesoatlântica, cadeia montanhosa 
formada pelo movimento convergente de placas.
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QUESTÃO 26 

Durante os quatro séculos que separam a morte de Teo-
dósio (395) da coroação de Carlos Magno (800), um mundo 
novo resultante da lenta fusão do mundo romano e do mundo 
bárbaro nascera no Ocidente. A Idade Média ganhara forma.

(Jacques Le Goff. A civilização do ocidente medieval, 2005. Adaptado.)

Entre os elementos que permitiram a fusão pontuada no ex-
certo estão:

(A) a servidão germânica e a administração romana.

(B) o cristianismo germânico e o colonato romano.

(C) a fragmentação germânica e a escravidão romana.

(D) o militarismo germânico e o pacifismo romano.

(E) o comitatus germânico e a villa romana.

QUESTÃO 27 

O navio negreiro saía da metrópole com uma carga de 
artigos manufaturados. Estes eram trocados com lucro por 
negros na costa da África, os quais eram vendidos nas fa-
zendas com mais lucro, em troca de uma carga de produ-
tos coloniais que seriam levados de volta ao país de partida. 
[...] Os lucros obtidos forneceram um dos principais fluxos da 
acumulação do capital que, na Inglaterra, financiou a Revo-
lução Industrial.

(Eric Williams. Capitalismo e escravidão, 2012.)

O excerto revela

(A) a navegação moderna, que articulou as potências indus-
triais europeias com as colônias afro-asiáticas.

(B) a prática mercantilista, que visava à distribuição de rique-
zas entre as áreas coloniais.

(C) a política britânica, que previa a liberdade manufatureira 
das colônias que controlava.

(D) o pacto colonial, que precisava de uma multiplicidade de 
etapas para poder existir.

(E) o comércio triangular, que favoreceu o desenvolvimento 
econômico da Grã-Bretanha.

QUESTÃO 25 

Observe o planisfério.

(https://atlasescolar.ibge.gov.br)

Esse planisfério utiliza uma projeção:

(A) azimutal equidistante.

(B) cilíndrica equivalente.

(C) cilíndrica conforme.

(D) cônica oblíqua.

(E) azimutal equatorial.
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QUESTÃO 29 

Uma das explicações para o processo de crise do Estado 
Novo (1937-1945) pode ser encontrada na experiência brasi-
leira ao longo da Segunda Guerra Mundial. Essa experiência 
criou uma situação singular ao evidenciar o fato de que o 
Exército brasileiro lutava

(A) por democracia na Europa, enquanto havia ditadura no 
Brasil.

(B) pela social democracia na Europa, enquanto havia sindi-
calismo no Brasil.

(C) pelo internacionalismo na Europa, enquanto havia nacio-
nalismo no Brasil.

(D) favoravelmente ao totalitarismo na Europa, embora não 
houvesse esse movimento no Brasil.

(E) contra o fascismo na Europa, embora não houvesse esse 
movimento no Brasil.

QUESTÃO 30 

Aparentemente, só era preciso um sinal para os povos 
se levantarem, substituírem o capitalismo pelo socialismo e 
com isso transformarem os sofrimentos sem sentido da guer-
ra mundial em alguma coisa mais positiva: as sangrentas do-
res e convulsões do parto de um novo mundo. A Revolução 
Russa, ou, mais precisamente, a Revolução Bolchevique de  
outubro de 1917, pretendeu dar ao mundo esse sinal. Tornou-
-se portanto tão fundamental para a história do século XX 
quanto a Revolução Francesa de 1789 para o século XIX.
(Eric J. Hobsbawm. Era dos Extremos: o breve século XX, 1995. Adaptado.)

Ambas as revoluções citadas no excerto apresentaram, em 
linhas gerais,

(A) uma demanda por igualdade social para os indivíduos da 
França e da Rússia.

(B) uma possibilidade de desenvolvimento autônomo para os 
países europeus.

(C) uma alternativa ao ordenamento social vigente quando 
de suas eclosões.

(D) uma política pautada no extermínio sistemático dos opo-
sitores das revoluções.

(E) uma saída para a resolução das guerras enfrentadas pe-
los franceses e russos.

QUESTÃO 28 

Observe a charge, publicada em 1884, no Império do Brasil.

“Depois de a terem tão guerreado, hoje eles abraçam essa lei 
com entusiasmo! Que rídicula incoerência!”

(Angelo Agostini. Revista Ilustrada, no 387, 1884. In: memoria.bn.br)

Na charge, os escravos são retratados descalços e sem ca-
misa; os fazendeiros, com botas, casacas e chapéus; e os 
políticos, segurando a Lei do Ventre Livre, representada por 
uma seringa. Assim composta, a charge sugere como, na-
quele contexto,

(A) os fazendeiros, que eram favoráveis à lei do ventre livre, 
começaram a condená-la.

(B) os fazendeiros que criticavam a lei do ventre livre vibra-
ram com o fracasso dela.

(C) os escravos, que eram revoltosos, se prenderam à espe-
rança de libertação pelo ventre.

(D) os políticos que apoiaram a lei do ventre livre dependiam 
da exploração dos cativos.

(E) os políticos que eram contrários à lei do ventre livre pas-
saram a defendê-la.
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QUESTÃO 31 

Analise o infográfico.

(https://ukhealthcare.uky.edu)

A partir da leitura do infográfico, pode-se afirmar que:

(A) o Alzheimer é a causa principal de mortes entre os idosos 
nos EUA.

(B) a doença de Alzheimer afeta mais mulheres que homens.

(C) o risco estimado de se desenvolver Alzheimer aumentou 
nos últimos anos.

(D) a cada 67 segundos, um idoso morre de Alzheimer nos 
EUA.

(E) o Alzheimer pode comprometer 11% das funções cere-
brais de idosos.

Leia o texto para responder às questões de 32 a 35.

Heavy drinking is tied to an increased risk for developing 
dementia. A Harvard study published online by JAMA Network 
Open suggests that the risk is even worse if you have mild 
cognitive impairment (MCI).

Researchers analyzed the data of more than 3,000 
dementia-free adults (average age 78, some with MCI) who 
reported their alcohol use and underwent psychological 
testing for six years. People with MCI who drank heavily 
(more than 14 drinks per week) had a 72% higher risk for 
dementia than people who drank less than one drink per week. 
However, people without MCI who drank moderately (seven 
to 14 drinks per week) didn’t appear to have an increased risk 
for dementia, and even seemed to have a 37% lower risk for 
dementia compared with people who consumed less than one 
drink per week.

“Our results suggest that moderation is the healthiest 
approach if you drink. And if you have mild cognitive 
impairment, you may want to reconsider drinking alcohol at 
all,” says Dr. Kenneth Mukamal, a study author and researcher 
with the Harvard T. H. Chan School of Public Health.

(www.health.harvard.edu, janeiro de 2020. Adaptado.)

QUESTÃO 32 

According to the text, excessive alcohol consumption

(A) is increasing among old people.

(B) is the main cause of mild cognitive impairment.

(C) may possibly lead to liver damage.

(D) is associated with greater risk for dementia.

(E) may provide some health benefits.

QUESTÃO 33 

No segundo parágrafo, o conectivo “however” estabelece, 
entre o período que ele introduz e o que o antecede, uma 
relação de

(A) condição.

(B) contraste.

(C) adição.

(D) alternância.

(E) conformidade.
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QUESTÃO 34 

Na opinião do Dr. Kenneth Mukamal, para pessoas com com-
prometimento cognitivo leve, convém

(A) engajar-se em atividades intelectuais.

(B) consumir álcool de forma moderada.

(C) submeter-se a exames psicológicos.

(D) manter uma dieta saudável e praticar exercícios.

(E) abster-se de bebidas alcóolicas.

QUESTÃO 35 

In the excerpt from the last paragraph “the healthiest  
approach if you drink”, the underlined word can be replaced, 
without meaning change, by

(A) attitude.

(B) beverage.

(C) result.

(D) future.

(E) menu.

QUESTÃO 36 

Um pequeno fio de ferro puro possui 1,3 × 1021 prótons e 
está carregado com uma carga de 48 C. Considere que o 
valor da carga fundamental é e = 1,6 × 10–19 C. A quantidade 
de elétrons que foram retirados desse fio no seu processo de 
eletrização foi igual a

(A) 2,0 × 1021.

(B) 4,0 × 1021.

(C) 3,0 × 1021.

(D) 5,0 × 1021.

(E) 1,0 × 1021.

QUESTÃO 37 

Ventiladores mecânicos são equipamentos médicos muito 
utilizados no tratamento de pacientes com insuficiência respi-
ratória. Um parâmetro importante desses equipamentos é a 
PEEP (sigla em inglês para pressão positiva expiratória final).

(Carlos Toufen Jr. e Carlos R. R. de Carvalho. “Ventiladores Mecânicos”. 
Jornal brasileiro de pneumologia, vol. 33, julho de 2007. Adaptado.)
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Considere que um determinado ventilador mecânico prometa 
variar a PEEP de 5 cmH2O, que é o valor mínimo para impedir 
o colapso alveolar em pacientes entubados, até um valor má-
ximo de 50 cmH2O. Se 2 L de um gás ideal forem submetidos 
a uma compressão isotérmica por esse aparelho, desde sua 
PEEP mínima até sua PEEP máxima, ao final do processo de 
compressão o volume do gás será igual a

(A) 5,0 L.

(B) 0,2 L.

(C) 0,5 L.

(D) 10,0 L.

(E) 2,0 L.
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QUESTÃO 38 

Em filmes de ação é comum o herói pular de uma ponte ou 
viaduto sobre veículos em movimento. Considere que o dublê 
em um desses filmes tenha que saltar de um viaduto sobre o 
baú de um caminhão, como mostra a figura.

fora de escala

O dublê precisa saltar do viaduto, que possui 5 m de altura  
em relação ao solo, e cair exatamente no centro do baú do 
caminhão, que possui uma altura de 3,2 m em relação ao solo 
e está a 4 m de distância do para-choque dianteiro do veículo. 
Para isso, solicitou-se ao motorista do caminhão que trafegasse 
em linha reta com velocidade constante de 36 km/h, e dese-
nhou-se uma linha pontilhada vermelha no asfalto, a uma dis-
tância d do ponto exato em que o dublê vai cair, de forma que 
ele inicie seu salto no exato momento em que o para-choque 
dianteiro do caminhão alcançar a linha pontilhada vermelha.  
Sabendo que a velocidade inicial do salto será aproxima-
damente nula e que a aceleração da gravidade no local é  
g = 10 m/s2, a distância d deve ser igual a

(A) 6 m.

(B) 4 m.

(C) 8 m.

(D) 2 m.

(E) 10 m.

QUESTÃO 39 

Durante uma partida de sinuca, uma bola em movimento  
chocou-se contra outra bola idêntica, inicialmente em repouso. 
A variação da força F de interação entre elas está representada 
no gráfico.
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Considere que as duas bolas possuam massas iguais a 0,2 kg 
cada. Imediatamente após o choque, que durou exatamente 10 
milissegundos, a velocidade da bola que estava inicialmente em 
repouso foi de

(A) 2,5 m/s.

(B) 3,0 m/s.

(C) 1,0 m/s.

(D) 1,5 m/s.

(E) 2,0 m/s.

QUESTÃO 40 

A terapia com luz infravermelha é usada na fisioterapia 
para promover o aumento da temperatura de forma superficial 
e seca no local a ser tratado, o que provoca a vasodilatação 
e aumenta a circulação sanguínea, favorecendo a reparação 
dos tecidos.

(Marcelle Pinheiro. “Para que serve a luz infravermelha na fisioterapia e 
como usar”. www.tuasaude.com. Adaptado.)

A radiação infravermelha caracteriza-se por apresentar, no ar, 
comprimentos de onda de 700 nm até 50 000 nm. Sabendo  
que a velocidade da luz no ar é aproximadamente 300 000 km/s, 
um valor possível para a frequência de um feixe de luz infraver-
melha será da ordem de

(A) 1021 Hz.

(B) 109 Hz.

(C) 1013 Hz.

(D) 105 Hz.

(E) 1017 Hz.
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Mais de 700 mil empresas fecharam as portas em definitivo durante a pandemia, até a primeira quinzena de junho de 
2020. O dado foi divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). De todas as empresas que fecharam as 
portas, quase todas (99,8%) eram de pequeno porte, com até 49 funcionários.

Para Franklin Dias, professor da UFF (Universidade Federal Fluminense) e pesquisador na área de políticas para micro 
e pequenas empresas, o fechamento dessas empresas tem como efeito uma perda incomensurável. “Durante determinado 
período, vínhamos com um crescimento de micro e pequenas empresas, ou seja, tínhamos o crescimento de uma cultura 
empreendedora, que foi quebrado”.

Para David Kallás, professor e coordenador do Centro de Estudos em Negócios do Insper, a importância das pequenas 
empresas para a economia é grande, porque são as maiores geradoras de empregos. Além disso, essas empresas normal-
mente estão mais distribuídas, menos concentradas. Estão em todas as cidades, em todas as regiões, estão na periferia e não 
só nos grandes centros. Então ajudam a distribuir bastante a renda para as pessoas.

(Marcelo Roubicek. “Qual o impacto a longo prazo do fechamento de pequenas empresas”.  
www.nexojornal.com.br, 20.07.2020. Adaptado.)
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Em pouco menos de um mês, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe) 
emprestou praticamente toda a verba de R$ 15,9 bilhões prevista inicialmente. Algumas características do programa, que foi 
criado pelo Senado, encorajaram os empresários a pedirem o financiamento. Eles foram atraídos pela baixa taxa de juros de 
1,25% ao ano, somada à Selic – a taxa básica de juros da economia. Outros atrativos foram o prazo de 36 meses e a carência 
de oito meses para pagar.

O presidente da Confederação Nacional das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais (Conampe),  
Ercílio Santinoni, vê os recursos chegando para as empresas menores, mas afirma que ainda há problemas: uma grande parte 
das micro e pequenas empresas está tendo acesso ao crédito pelo Pronampe, porém, houve demora por parte do governo em 
criar uma linha de crédito que atendesse às necessidades do setor. Muitas empresas, ao ver que não conseguiriam o crédito, 
precisaram fechar, pois não tinham como manter empregados ou aluguel.

O presidente do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), Carlos Melles, defende o incentivo 
às microempresas para acelerar a retomada econômica do país: “o Pronampe é a linha de crédito mais aperfeiçoada dessa 
pandemia, mas não foi o suficiente”.

(Gabriel Shinohara e Raphaela Ribas. “Pronampe: linha de R$ 16 bilhões para pequenas empresas se esgota rápido e pode ser ampliada”.  
https://oglobo.com, 21.07.2020. Adaptado.)
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A redescoberta dos mercadinhos de bairro pelos brasileiros foi registrada em uma pesquisa da consultoria Kantar já no 
início da pandemia. Ela revelou que, no primeiro trimestre de 2020, mais de dois milhões de lares passaram a comprar em 
pequenos varejos. Antes da pandemia, as compras se concentravam principalmente em grandes redes de supermercado. Mas 
muitos passaram a ter medo de frequentar esses estabelecimentos e se contaminar com o novo coronavírus.

Eduardo Kobayashi sentia seu pequeno negócio ameaçado pela abertura de hortifrutis de redes nas proximidades nos 
últimos dois anos. Desde o início da quarentena, porém, o comércio tem se fortalecido na vizinhança. Ele atribui isso a um 
movimento feito por moradores, que usaram o boca a boca para estimular o consumo local. “A comunicação deu resultado”, 
afirma Kobayashi, e as vendas cresceram 50% na pandemia.

As vendas também dobraram para o microempresário Willians Soares, que viu uma transformação inesperada com a 
f idelização do consumidor pelo sistema de delivery. “A pandemia veio para modificar o jeito de consumir do brasileiro. Quem ia 
imaginar que o freguês compraria por lista enviada no WhatsApp?”, questiona. Já Fábio Ricardo Assunção, cliente de Soares, 
aponta que os grandes ainda faturam, ainda mais no ramo de alimentos. Por isso, acredita que deveríamos apoiar os peque-
nos e preferir compras mais “regionalizadas” por um bom tempo.

(Henrique Santiago. “Brasileiro redescobre o comércio de bairro na pandemia”.  
www.uol.com.br, 28.07.2020. 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 sobrevivência de pequenas empresas durante a pandemia: 
entre o apoio governamental e a participação dos consumidores
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RASCUNHO

NÃO ASSINE ESTA FOLHA

Os rascunhos não serão considerados na correção.




