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O fragmento de texto a seguir foi retirado do romance Tropical sol da liberdade, de Ana Maria Machado,
publicado em 1988. Nele, a jornalista Lena decide se afastar da cidade grande onde mora para se recuperar,
na casa da mãe, de uma fratura. Esse afastamento e esse convívio a levarão a refletir sobre sua vida.
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Recostou-se na cadeira. Olhou o jardim, a mãe meio ao longe examinando algum mato que se
intrometia num canteiro, o mar se mostrando ao fundo, por cima do muro baixo.
A simples visão de Amália a enternecia, apesar de todas as dificuldades que as duas tinham para
mostrar o que sentiam, apesar da irritação que as invasões maternas lhe causavam, apesar da
atitude comedida que as duas mantinham em seu convívio. Gostaria de aprender a envelhecer
com a mãe. Cheia de dignidade e plenamente ativa, atualizada, ligada no mundo, com pique
para insistir em arrancar tiririca do jardim mesmo sabendo que o mato rasteiro nasce de novo,
rápido e com vigor. Metáfora incorporada ao quotidiano. (...)
Lena olhava a mãe à distância, quase espiando, disfarçada, e imaginava: se conseguisse ficar
boa, se em algum momento voltasse a escrever, se finalmente desovasse a peça sobre o exílio, se
desse certo, se Luís Cesário tivesse razão e ela fosse mesmo uma artista, se continuasse depois uma
atividade de dramaturga... Enfim, se tudo isso acontecesse, talvez um dia fizesse um personagem
parecido com sua mãe.
Bastou que esse pensamento lhe cruzasse a cabeça para que sentisse um calafrio. Alguma
coisa se retraía em sua própria epiderme diante da ideia. Tentou examinar o que era. Intuía que,
no fundo, não era simplesmente “alguma coisa”, era uma mistura complicada de emoções.
Claramente, sentia uma espécie de vergonha, quase aversão, diante dessa possibilidade de
desnudamento íntimo. Por outro lado, percebia que era inexorável – só conseguiria transfigurar
o que fosse verdade. E, principalmente, nesse momento, diante da questão de escrever sobre
a mãe, o que sentia é que não poderia fazer isso, porque ela não iria compreender, ia se sentir
de algum modo ferida ou magoada por ser mostrada em público, mesmo disfarçada, em uma
imagem que não correspondesse à sua própria autoidealização. Mais uma vez Lena se debatia
de encontro à vidraça que separa memória e fantasia, a ficção e a realidade. (...)
Volta e meia Lena pensava nisso, já havia algum tempo. Quanto mais se propunha a mexer
com as palavras em um contexto não jornalístico, mais se afligia com esse problema. A linguagem
deixava de servir apenas para se comunicar, informar, dar notícias de maneira impessoal. E
passava a expressar, manifestar mundos que pressionam de dentro para fora, enquanto se narra
um fato ou conta uma história. E ela ia ficando muito sensível às coisas ditas e ouvidas, dentro do
convívio quotidiano, descobrindo significados em tudo, como se padecesse de uma doença sem
cura e enxergasse sentidos escondidos onde os outros só viam transparências. (...)
Muito complicado. Melhor cultivar o jardim.
Sorriu. Lembrou que Voltaire já tinha escrito isso. Ou parecido. E ela enxergava a citação
dele, nítida, por debaixo da frase corriqueira. Não tinha jeito mesmo. As palavras estavam
sempre prenhes, embora nem mesmo fossem ditas, existissem apenas no pensamento, informes,
informuladas.
Além disso, Lena sabia que não podia ir cultivar seu jardim nesse momento. No máximo, podia
dar uma volta pelo jardim da mãe. E era isso mesmo o que ia fazer, já. Ainda que mancando um
pouco.
– Arrancando mato do canteiro, mãe?
– É... por mais que o caseiro trate, sempre está nascendo de novo.
ANA MARIA MACHADO
Tropical sol da liberdade. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2012, pp. 169-172.
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Questão 01
Até estabelecer diálogo com a mãe no final do texto, a personagem central encontra-se envolvida em seus
pensamentos, em um uso do tempo que, na sequência da narrativa, pode ser definido como:
(A) digressão
(B) antecipação
(C) anacronismo
(D) simultaneidade

Questão 02
Um recurso que valoriza a apresentação do envolvimento da personagem com os próprios pensamentos é
o uso do discurso indireto livre pelo narrador, como se observa em:
(A) algum mato que se intrometia num canteiro, o mar se mostrando ao fundo, (l. 1-2)
(B) olhava a mãe à distância, quase espiando, disfarçada, e imaginava: (l. 9)
(C) E ela ia ficando muito sensível às coisas ditas e ouvidas, (l. 28)
(D) Muito complicado. Melhor cultivar o jardim. (l. 31)

Questão 03
A simples visão de Amália a enternecia, (l. 3)
Entre a ideia exposta no trecho acima e aquelas presentes no restante do primeiro período do segundo
parágrafo, há uma relação de sentido do seguinte tipo:
(A) alternativa
(B) explicativa
(C) conclusiva
(D) concessiva

Questão 04
Gostaria de aprender a envelhecer com a mãe. (l. 5-6)
Em relação à frase citada acima, aquela que a sucede indica circunstância de:
(A) modo
(B) tempo
(C) finalidade
(D) intensidade

Questão 05
Metáfora incorporada ao quotidiano. (l. 8)
A metáfora a que se refere o narrador descreve um contexto marcado pela presença de:
(A) desejos inconfessáveis
(B) mudanças inesperadas
(C) atitudes incompreendidas
(D) acontecimentos indesejados
4
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Questão 06
talvez um dia fizesse um personagem parecido com sua mãe. (l. 12-13)
O trecho acima, como se constata no parágrafo que o sucede, anuncia um ponto de tensão nos projetos da
personagem Lena.
Um aspecto que configura essa tensão está relacionado com:
(A) preservação do espaço privado
(B) aceitação dos problemas emocionais
(C) reconhecimento da realidade adversa
(D) ocultamento das verdades incontestáveis

Questão 07
Um trecho do texto no qual se observa a reformulação de uma ideia anteriormente expressa é:
(A) se em algum momento voltasse a escrever, se finalmente desovasse a peça sobre o exílio, se desse certo,
(l. 10-11)
(B) Intuía que, no fundo, não era simplesmente “alguma coisa”, era uma mistura complicada de emoções.
(l. 15-16)
(C) Lena se debatia de encontro à vidraça que separa memória e fantasia, a ficção e a realidade. (l. 22-23)
(D) E passava a expressar, manifestar mundos que pressionam de dentro para fora, (l. 26-27)

Questão 08
No quinto parágrafo (l. 24-30), está em foco uma discussão sobre o papel da linguagem.
Da perspectiva da personagem, a natureza da linguagem deve ser caracterizada como:
(A) lúdica
(B) antitética
(C) pragmática
(D) polissêmica

Questão 09
O uso da palavra “se” expressa uma noção apassivadora do verbo em:
(A) Quanto mais se propunha a mexer com as palavras (l. 24-25)
(B) A linguagem deixava de servir apenas para se comunicar, (l. 25-26)
(C) enquanto se narra um fato ou conta uma história. (l. 27-28)
(D) como se padecesse de uma doença sem cura (l. 29-30)
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Texto 2

FICÇÃO E REALIDADE
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Muitos leitores têm dificuldade em distinguir a realidade da ficção num romance e tendem a
atribuir ao autor paixões e pensamentos de seus personagens. Como prova, encontrei agora na
internet um site que reúne pensamentos de vários autores e, entre as “frases de Umberto Eco”,
achei esta: “O italiano é desleal, mentiroso, vil, traidor, está mais à vontade com o punhal que com
a espada, melhor com o veneno que com o remédio, melífluo nos negócios, coerente apenas em
trocar de bandeira conforme o vento.” Não é que não seja verdade, mas se trata de um lugarcomum secular veiculado por autores estrangeiros e, em meu romance O cemitério de Praga, a
frase é escrita por um senhor que, nas páginas anteriores, manifestava pulsões racistas distribuídas
a torto e a direito, usando os clichês mais batidos.
Existem pessoas que confundem a ficção narrativa com a realidade, mas considero também que
a ficção narrativa pode ser mais verdadeira que a verdade, inspirar identificações, percepções
de fenômenos históricos, criar novos modos de sentir etc. E mais, a ficção narrativa dá ensejo
também a resultados estéticos: um leitor pode muito bem saber que a personagem “Madame
Bovary” nunca existiu e, no entanto, desfrutar do modo como Flaubert a constrói. Mas eis que
justamente a dimensão estética nos remete por oposição à dimensão “alética” (que tem a ver
com a noção de verdade partilhada pelos lógicos e cientistas ou pelos juízes que devem decidir
num tribunal se uma testemunha relatou as coisas como aconteceram ou não).
São duas dimensões diversas: ai de nós se um juiz se deixar comover por um culpado que
narra esteticamente bem as suas mentiras. Mas eu estava tratando da dimensão alética, tanto
que minha reflexão nasceu no interior de um discurso sobre o falso e a mentira. Todos sabemos
quantos rapazes e moças no século XIX identificaram-se profundamente com o protagonista
das narrativas que leram. Eles acreditaram que a história era real? Não necessariamente, pois
mesmo sabendo que Emma Bovary nunca existiu, somos capazes de nos comover às lágrimas
com sua sorte. Reconhecemos que uma ficção é uma ficção e ainda assim nos identificamos
com o personagem.
É que intuímos que, se madame Bovary nunca existiu, existiram muitas mulheres como ela e
talvez todos nós sejamos um pouco como ela, e podemos extrair disso uma lição sobre a vida,
em geral, e sobre nós mesmos. Os gregos antigos acreditavam que as coisas que aconteceram
a Édipo eram verdadeiras e viam nisso uma ocasião para refletir sobre o fato. Freud sabia muito
bem que Édipo jamais existiu, mas lia a história como uma lição profunda sobre o modo como as
coisas evoluem no inconsciente.
O que acontece, então, com os leitores de que falei, que absolutamente não conseguem
distinguir entre ficção e realidade? Sua conduta não tem valência estética, pois estão tão
preocupados em levar a história a sério que nem ao menos se perguntam se está sendo mal
ou bem contada; não tentam extrair ensinamentos; não se identificam efetivamente com os
personagens. Simplesmente manifestam aquilo que definirei como déficit ficcional, são incapazes
de “suspender sua credulidade”. E como o número desses leitores é maior do que imaginamos,
vale a pena tratar dessa questão.
UMBERTO ECO
Adaptado de suplementopernambuco.com.br, 16/06/2017.
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Questão 10
Com base na leitura do texto, pode-se concluir que, para distinguir entre realidade e narrativa ficcional, é
necessária uma atitude de:
(A) indiferença
(B) insatisfação
(C) desconfiança
(D) desaprovação

Questão 11
No texto, abordam-se as dimensões “estética” e “alética” como perspectivas que afetam o modo de interferir
no mundo.
Pode-se observar no texto o seguinte ponto de vista acerca dessas perspectivas:
(A) ambas são válidas
(B) ambas são enganosas
(C) a alética é superior à estética
(D) a estética é superior à alética

Questão 12
A hipérbole, como recurso expressivo, é empregada no seguinte trecho:
(A) a ficção narrativa pode ser mais verdadeira que a verdade, (l. 11)
(B) ai de nós se um juiz se deixar comover por um culpado (l. 18)
(C) somos capazes de nos comover às lágrimas com sua sorte. (l. 23-24)
(D) Freud sabia muito bem que Édipo jamais existiu, (l. 29-30)

Questão 13
Pelo recurso ao intertexto, o autor pode retomar as próprias palavras ou as de um outro.
Observam-se esses tipos de intertexto, respectivamente, nos seguintes parágrafos:
(A) primeiro e segundo
(B) segundo e terceiro
(C) terceiro e quarto
(D) quarto e quinto
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Questão 14
O que acontece, então, com os leitores de que falei, que absolutamente não conseguem distinguir
entre ficção e realidade? (l. 32-33)
Na pergunta, o uso da palavra então assume a seguinte função:
(A) expressar ironia do autor com o tema
(B) estabelecer relação de conclusão entre ideias
(C) relacionar opinião final a um contra-argumento
(D) enfatizar existência fantasiosa de personagens

Questão 15
No último parágrafo, o autor emprega duas expressões fundamentais à compreensão de sua argumentação:
“valência estética” e “déficit ficcional”.
Com base no sentido que expressam, conclui-se que tais expressões estabelecem entre si uma relação do
seguinte tipo:
(A) causal
(B) antitética
(C) eufemística
(D) comparativa

Proposta de Redação

Umberto Eco debate a relação entre ficção e realidade, à qual também se faz menção
no fragmento do romance de Ana Maria Machado. A partir da leitura desses textos e com
base em outras reflexões pessoais, elabore uma redação dissertativo-argumentativa em que
debata o seguinte tema:
ficção e realidade podem ser relacionadas de modo positivo em nossas vidas?
Sua redação deve ter entre 20 e 30 linhas, possuir título e atender à norma-padrão da língua.
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Texto 1

Tecnología que revoluciona la medicina
Órganos artificiales, chips que advierten infartos, y cirugías robóticas,
entre las herramientas.
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Un pequeño chip recorre el flujo sanguíneo de una persona para advertir de un infarto; desde
Estados Unidos, un especialista asesora una cirugía en Colombia como si estuviera presente y una
impresora 3D fabrica parte de la mandíbula de un paciente.
No es el futuro ni, mucho menos, una película de ciencia ficción; es el presente, y algunos de
los avances médicos en los que trabajan investigadores de todo el mundo, incluso de Colombia,
y que abarcan tres grandes grupos: medicamentos, dispositivos y procesos de atención como
cirugías mínimamente invasivas.
El cirujano Mauricio Vélez Cadavid, miembro del Consejo Nacional de Talento Humano en Salud
y experto en tecnología médica, dice que con los avances el médico corre el riesgo de volverse
operario de máquinas. El criterio u ‘ojo clínico’ ya no será suficiente, porque hay herramientas
para ser más exactos y una sociedad que les exige a los médicos más y mejores resultados en
tratamientos e intervenciones.
Sobre las nuevas posibilidades tecnológicas, Carlo Vinicio Caballero Uribe, internista y
reumatólogo, dice que hay una convergencia muy importante entre la secuenciación del ADN,
equipos médicos y teléfonos inteligentes con aplicaciones para todo tipo de necesidades, con lo
cual se logra medir objetivamente lo que antes era subjetivo.
En consulta, expresa el especialista, hasta el fonendoscopio –símbolo de la medicina– tuvo
un salto tecnológico: ahora los hay con ultrasonido y pantalla. Pueden costar 9.000 dólares y
la ventaja frente a los tradicionales es que, además de oír los ruidos cardiacos, es posible ver el
movimiento del corazón.
Jaime Toro, médico de la Fundación Santa Fe de Bogotá, experto en avances tecnológicos en
neurología, manifiesta que, aunque los avances suben los costos, la precisión justifica todo.
Estos son, en concepto de los expertos consultados, algunos de los adelantos más revolucionarios
en materia de salud.
Órganos artificiales
En la actualidad existen avances en ingeniería, biomédica, robótica, electrónica y
nanotecnología para crear órganos que suplen el funcionamiento del cuerpo. Hasta hace poco,
por ejemplo, la única alternativa para el diabético era inyectarse insulina, pero hoy es posible
usar una bomba con movimiento que va liberando la sustancia. Además, ya existe el páncreas
artificial y hay pacientes utilizándolo. Otra opción para sustituir partes del cuerpo son las técnicas
de impresión 3D, que permiten obtener piezas precisas en partes de cráneo y mandíbula a la
medida del paciente, sin esperar largos turnos de donaciones en bancos de huesos. Sobre esto
hay modelos exitosos en Estados Unidos y Europa. Y las alternativas se amplían con la opción de
los órganos cultivados en laboratorios: médicos han podido crear tráqueas sintéticas, implantes
de piel, cartílagos y vasos sanguíneos artificiales.
Examen cerebral
Ya es posible saber con años de anticipación si una persona tiene riesgo de sufrir alzhéimer:
una resonancia magnética del cerebro visualiza los depósitos de proteína betaminoides (posible
causante de este mal). Esta tecnología tiene éxito en EE. UU. y está próxima a llegar al país. Lo
que sí está disponible en clínicas de Colombia, como la Fundación Santa Fe, es un equipo que
permite a los especialistas -en casos de tumores de la cabeza- ver las vías del cerebro y concluir
qué tan afectadas podrían llegar a resultar áreas como la del lenguaje para hacer cirugías más
precisas. Cuando se trata de un paciente en estado de coma, la resonancia permite saber qué
tan conservado está el cerebro.
Vestibular Unificado ESTÁCIO Medicina 2019.2
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Telemedicina
Con el desarrollo de las redes informáticas, crece la tendencia de la telemedicina, que les
permite a los médicos conectarse con sus pacientes. Existen, además, directorios virtuales para
buscar médicos y especialistas en horarios flexibles, como Doctoralia (EE. UU.) o Babilonia, creada
por un empresario británico. El reparo a esta tecnología, que sustituye al consultorio, es que, al ser
50 en línea, se pueda poner en riesgo la confidencialidad de la cita.
Procedimientos robóticos
La cirugía robótica les dio precisión a operaciones delicadas, como las de próstata, corazón,
neurológicas y oftalmológicas. Uno de los equipos más conocidos para este fin es el sistema Da
Vinci, una sofisticada plataforma robótica diseñada para ampliar las capacidades del cirujano.
55 Igualmente, en las salas de cirugía se han empleado, con buenos resultados, las gafas de Google,
con las que el cirujano que lidera la operación recibe apoyo de otro especialista, que, de manera
remota, ve las cosas desde la misma perspectiva, como si estuviera ahí mismo.
45

ANDREA FORERO
Adaptado de eltiempo.com, 11/10/2014.

Questão 16
El texto leído anteriormente se clasifica como _______________ y tiene como objetivo ___________________.
La opción que permite completar la frase anterior correctamente es:
(A) una noticia - relatar un acontecimiento.
(B) un reportaje - informar sobre un fenómeno.
(C) un artículo de opinión - opinar acerca de un hecho.
(D) una crónica - narrar una historia inspirada en la realidad.

Questão 17
El texto está dividido en tres partes, cuyos objetivos son, respectivamente:
(A) introducir el tema, criticar a los médicos y listar enfermedades curadas con auxilio de tecnologías.
(B) introducir el tema, traer la visión de especialistas y presentar ejemplos de nuevas tecnologías usadas en
la medicina.
(C) presentar la visión de la autora, criticar a los médicos y presentar ejemplos de nuevas tecnologías usadas
en la medicina.
(D) presentar la visión de la autora, traer la visión de especialistas y listar enfermedades curadas con auxilio
de tecnologías.
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Questão 18
Teniendo en cuenta las citaciones de los médicos presentes en el texto, el que no está completamente
satisfecho con la realidad descripta es:
(A) Andrea Forero
(B) Carlo Vinicio Caballero Uribe
(C) Jaime Toro
(D) Mauricio Vélez Cadavid

Questão 19
aunque los avances suben los costos, la precisión justifica todo. (l. 22)
Es posible reescribir el fragmento anterior, sin que haya cambios en el sentido original, del siguiente modo:
(A) Los avances suben los costos, porque la precisión justifica todo.
(B) Ya que los avances suben los costos, la precisión justifica todo.
(C) Si los avances suben los costos, la precisión justificará todo.
(D) Los avances suben los costos, pero la precisión justifica todo.

Questão 20
Carlo Vinicio Caballero Uribe, internista y reumatólogo, dice que hay una convergencia (l. 13-14)
El uso de los signos de puntación en el fragmento subrayado provoca una retomada en la lectura. Se puede
observar el mismo efecto en:
(A) y cirugías robóticas (subtítulo)
(B) expresa el especialista (l. 17)
(C) símbolo de la medicina (l. 17)
(D) en casos de tumores de la cabeza (l. 41)
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Trend Watch: Artificial Intelligence and Healthcare
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Artificial intelligence: it seems like, everywhere you turn, AI is in the news. From smart cars to smart
assistants, AI (and the hype that goes along with it) is beginning to permeate the technology we
use every day. And now, it’s entered into healthcare.
AI technology is making its way into hospitals, care facilities and doctors’ offices around the
world — and healthcare providers and patients are already reaping the benefits. Thanks to these
powerful tools, providers are seeing streamlined processes and reduced costs, and patients are
receiving more personalized attention and on-demand care.
While keeping up with the latest scientific and technological advancements is important
for business, it is crucial to distinguish between the technologies that will actually support your
organization over the long term, and those that are just passing fads. We reached out to industry
experts for their opinions on the AI trends you should be watching closely.
Gary Seay: Principal Advisor, BrightWork Advisory
While application of AI to direct clinical practice is exciting, there is growing investment in
applying this powerful technology to supply chain, revenue cycle, patient experience and
resource/workflow optimization. These “blocking and tackling” applications may not be sexy, but
they offer opportunities to address fundamental issues of financial sustainability, cost, access and
availability for all of us.
Fernando Schwartz: Chief Data Scientist & Head of AI, Prognos
The next step in AI is analyzing unstructured healthcare data and creating opportunities to
provide actionable insights, potentially predicting outcomes with greater accuracy than previously
possible. When healthcare AI is used on billions of clinical diagnostic or lab records and is available
in real time, it can map out specific and complex patient journeys with a high degree of accuracy.
It can identify relevant patient segments before a physician makes a treatment decision, and in
some cases, before a therapy is even considered.
James Gardner: Market & Business Development, MedTouch
NLP [natural language processing] will soon become mainstream on healthcare websites by way
of chatbots. In their most basic form, these AI-powered widgets will be used to field basic inquiries,
augmenting traditional call centers and live chat tools. Call centers, in particular, are notoriously
expensive and challenging to manage for large hospitals and health systems. The opportunity
to have consumers engage with a chatbot for basic questions about, say, hours of operation or
appointment setting, will prove compelling for many administrators. Better yet, research suggests
that many consumers prefer the empowerment that comes from self-service.
Waqqas Mahmood: Director of Advanced Technology & Innovation, Baker Tully Virchow Krause
Pay attention to the rise of Internet of Things (IOT) applications. In recent years, there have been
industry-wide cybersecurity breaches and a significant increase in medical device cybersecurity
vulnerabilities reported by the government. Hospitals must take quick, decisive action to maintain
data privacy, secure the thousands of connected medical devices on their networks, and protect
patients. Companies should treat cybersecurity incidents as a “non-natural” disaster, and invest
more in planning, defensive measures and personnel.
HEALTHCARE WEEKLY STAFF
Adaptado de https://healthcareweekly.com, 04/10/2018.
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Questão 16
The article presents four professionals’ opinions about the use of artificial intelligence (AI) in healthcare. Some of
them go beyond healthcare diagnosis and treatment, mentioning other areas, such as financial and security issues.
In his answer, the professional below focuses only on healthcare:
(A) Gary Seay (l. 12)
(B) Fernando Schwartz (l. 18)
(C) James Gardner (l. 25)
(D) Waqqas Mahmood (l. 33)

Questão 17
AI trends you should be watching closely. (l. 11)
In the sentence above, the underlined word introduces a piece of advice.
Another modal which expresses advice, but in this case a stronger one, is in this fragment:
(A) between the technologies that will actually support your organization (l. 9-10)
(B) These “blocking and tackling” applications may not be sexy, (l. 15)
(C) It can map out specific and complex patient journeys (l. 22)
(D) Hospitals must take quick, decisive action (l. 36)

Questão 18
These “blocking and tackling” applications may not be sexy, (l. 15)
Gary Seay uses the adjective sexy to refer to the technology his company offers.
In this context, sexy means:
(A) vulgar
(B) popular
(C) attractive
(D) exorbitant
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Questão 19
Better yet, research suggests that many consumers prefer empowerment that comes from selfservice, (l. 31-32)
The underlined expression is used to add a new idea that you think is better than a good one already
mentioned.
In this case, the idea mentioned previously is the one below:
(A) NLP [natural language processing] will soon become mainstream on healthcare websites (l. 26)
(B) these AI-powered widgets will be used to field basic inquiries, (l. 27)
(C) Call centers, in particular, are notoriously expensive and challenging to manage (l. 28-29)
(D) The opportunity (...) will prove compelling for many administrators. (l. 29-31)

Questão 20
Some of the ideas or actions presented in the text are projects for the future, while others have already been
implemented.
An AI project that has become a reality is the following:
(A) protection of hospital data privacy
(B) analysis of unstructured healthcare data
(C) mapping out of complex patient journeys
(D) decision about patients’ diagnosis and treatment

14
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Questão 21
Após o término de uma obra, sobraram 120 peças, sendo 48 tijolos e 72 telhas. Essas peças foram
armazenadas da seguinte forma:
• Todas foram colocadas em caixas;
• Cada caixa contém apenas um tipo de peça;
• Todas as caixas possuem a mesma quantidade de peças.
O mínimo de caixas necessárias para armazenar todas essas peças é igual a:
(A) 10
(B) 8
(C) 5
(D) 4

Questão 22
Considere quatro funções definidas pelas sentenças apresentadas a seguir:
f(x) = 2x + 4
g(x) = 2x − 3
h(x) =

x
4

s(x) = − x + 5
Foram escolhidas, ao acaso, duas dessas funções.
A probabilidade de os gráficos das funções escolhidas se intersectarem em um ponto pertencente ao primeiro
quadrante é:
(A)
(B)
(C)
(D)

2
3
5
6
1
2
3
4

Questão 23
Em uma gincana de matemática, um professor propôs que os alunos pensassem em um número real e, em
seguida, somassem o dobro desse número com o oposto do seu quadrado.
Se um aluno obteve o valor máximo para essa soma, esse valor foi:
(A) 1
(B) 2
(C) 4
(D) 8
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Questão 24
Considere um prédio de cinco andares, cada um com dois apartamentos. O elemento aij da matriz A 5 × 2
apresentado abaixo, é igual ao número de pessoas que moram no apartamento j do andar i.

A=

2

3

3

4

4

2

0

3

2

1

O número total de moradores dos andares pares é igual a:
(A) 14
(B) 13
(C) 11
(D) 10

Questão 25
Um homem comprou uma mercadoria por R$ 150,00 com um desconto no preço tabelado igual a n% do valor
que ele pagou. Com isso, economizou 150 reais.
n
O preço da tabela é:
(A) 160
(B) 165
(C) 170
(D) 175

Questão 26
Admita que cada letra da palavra ESTÁCIO esteja associada a um único número real. A tabela abaixo
apresenta, em cada coluna, a letra com seu número correspondente.
E

S

T

Á

C

I

O

2

x

3

y

4

z

5

Se a sequência de números (2, x, 3, y, 4, z, 5) é uma progressão aritmética, o valor da soma dos números
associados às vogais da tabela é igual a:
(A) 15
(B) 13
(C) 12
(D) 10

16

Vestibular Unificado ESTÁCIO Medicina 2019.2

UNESA e RIBEIRÂNIA

MATEMÁTICA

Questão 27
O calendário semanal de provas de uma escola contempla cinco disciplinas. A tabela a seguir representa três
modos diferentes de ordenar as disciplinas que serão avaliadas na semana.
Dia da semana

1º modo

2º modo

3º modo

segunda-feira

Matemática

Física

Biologia

terça-feira

Física

Química

Português

quarta-feira

Química

Matemática

Matemática

quinta-feira

Biologia

Biologia

Física

sexta-feira

Português

Português

Química

O número máximo de modos distintos em que as cinco provas podem ser distribuídas nessa semana é igual a:
(A) 12
(B) 60
(C) 120
(D) 180

Questão 28
A figura abaixo representa um cubo de aresta 2 cm e um triângulo MNP cujos vértices são os pontos médios
de três arestas desse cubo.
P

M

N

A área do triângulo MNP, em cm2, mede:
(A) √3
(B) 3√2
(C) 2√3
(D) √2
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Questão 29
Uma balsa retangular é utilizada para o transporte de mercadorias na travessia de um rio. A balsa é constituída
por madeira de densidade igual a 800 kg/m3 e possui volume total de 900 m3.
A densidade da água é igual a 1000 kg/m3.
Nesse caso, a balsa poderá transportar, no máximo, a seguinte massa, em toneladas:
(A) 140
(B) 160
(C) 180
(D) 200

Questão 30
No cladograma abaixo, estão representados quatro grupos vegetais I, II, III e IV e descritas algumas
características evolutivas importantes para a adaptação desses seres vivos ao ambiente terrestre.

I

II

III

IV
Flor e fruto
Semente

Vaso condutor
Embrião no
gametângio

A análise do cladograma permite concluir que as samambaias são representadas pelo grupo vegetal:
(A) I
(B) II
(C) III
(D) IV

Questão 31
A urina é uma solução aquosa por meio da qual o organismo humano elimina o nitrogênio. O principal
componente dessa solução é a ureia, cuja fórmula estrutural é apresentada a seguir.
O
H2N

C

NH2

A solubilidade dessa molécula na urina decorre do tipo de interação intermolecular com a água. Esta interação
é denominada ligação:
(A) iônica
(B) covalente
(C) de hidrogênio
(D) dipolo induzido
18
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Questão 32
Um corpo de massa mX desliza com velocidade constante V igual a 9 m/s em um plano horizontal sem atrito,
quando ocorre uma colisão perfeitamente elástica com outro corpo de massa mY , em repouso.
Após a colisão, os corpos seguem no mesmo sentido, com velocidades de módulo VX e VY , sendo VY o
quádruplo de VX .
A figura abaixo apresenta os momentos antes e após a colisão.
antes

x

V

após

x

y

VX

y

VY

O valor da massa mX corresponde a:
(A) 1,5 . mY
(B) 2,0 . mY
(C) 2,5 . mY
(D) 3,0 . mY

Questão 33
O manejo inadequado da água de irrigação de lavouras, aliado ao uso intensivo de fertilizantes, tem contribuído
para o aumento da salinidade no solo. Em algumas situações, plantas cultivadas em áreas com alta
concentração de sais podem perder água pelas raízes, ao invés de absorvê-la.
A perda de água pelas raízes de vegetais cultivados em solos com alta concentração salina ocorre por meio
do seguinte mecanismo fisiológico:
(A) osmose
(B) difusão simples
(C) transporte ativo
(D) difusão facilitada

Questão 34
O ácido málico, encontrado na maçã e empregado como acidulante na indústria alimentícia, apresenta a
seguinte fórmula estrutural:
O
HO

OH
O

OH

Além dos grupamentos responsáveis por sua acidez, a molécula do ácido também apresenta outro
grupamento funcional. Esse grupamento corresponde à seguinte função orgânica:
(A) Éster
(B) Fenol
(C) Álcool
(D) Cetona
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Questão 35
A vimblastina é um anticancerígeno com ação específica no ciclo celular. Seu efeito citotóxico ocorre por
meio da inibição da atividade da proteína responsável pela formação do citoesqueleto e do fuso mitótico.
A proteína alvo da ação da vimblastina é denominada:
(A) helicase
(B) tubulina
(C) tropomiosina
(D) topoisomerase

Questão 36
O radioisótopo cromo-51, empregado na medicina em exames de imagem do baço, corresponde a um dos
isótopos do cromo.
Este isótopo do cromo apresenta o seguinte número de nêutrons:
(A) 24
(B) 27
(C) 56
(D) 59

Questão 37
Deseja-se encaixar, no orifício de uma placa metálica A, uma peça metálica B. A placa A é composta por
uma liga de zinco, e a peça B é composta por uma liga de aço. As ligas de zinco e de aço possuem
coeficientes de dilatação superficial iguais a 12.10−5 °C−1 e 2.10−5 °C−1, respectivamente. As images abaixo
representam a placa A e a peça B.
A
B

Considere que, à temperatura de 30 °C, o orifício da placa A possui área de 400 mm2 e a peça B, 405 mm2.
A mínima temperatura, em °C, à qual a peça e a placa devem estar submetidas para que se encaixem uma
na outra, é:
(A) 156
(B) 166
(C) 176
(D) 186
20
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Questão 38
O soro fisiológico é uma solução aquosa salina de cloreto de sódio com concentração 0,9 % m/m e densidade
1 g/mL, recomendada por muitos profissionais de saúde para nebulizações.
Com base na composição química dessa solução, a concentração, em mol/L, de cloreto de sódio é,
aproximadamente:
(A) 0,15
(B) 0,30
(C) 0,45
(D) 0,60

Questão 39
Uma haste de peso desprezível, com cinco pontos marcados, A, B, C, D e E, está articulada a uma base
triangular no ponto C. O ponto B está a 8 cm de C e o ponto D, a 24 cm. Para que o sistema se mantenha
em equilíbrio estático, uma massa mA é presa no ponto A e uma massa mE , no ponto E, conforme representa
a figura a seguir.
A

B

C

D

E

Pretende-se prender uma massa mD em D. Nesse caso, para que o equilíbrio seja mantido, será preciso
prender uma massa mB no ponto B.
mB
A razão entre as massas
é:
mD
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

Questão 40
Fenômenos naturais de grandes proporções, como inundações, deslizamentos, secas e incêndios, podem
contribuir para a drástica redução de uma população de determinada espécie, independentemente de seu
genótipo.
Esse processo aumenta o risco de extinção de uma espécie e recebe o nome de “deriva genética”.
Uma consequência desse processo é:
(A) vigor do híbrido
(B) seleção artificial
(C) diferenciação fenotípica
(D) aumento da homozigose
Vestibular Unificado ESTÁCIO Medicina 2019.2

UNESA e RIBEIRÂNIA

21

CIÊNCIAS DA NATUREZA

Questão 41
→

Admita que uma espira, em uma região de campo magnético uniforme de indução B , foi submetida a
diferentes inclinações.
O fluxo magnético máximo induzido ocorre quando a espira assume a seguinte inclinação:
(A)

(B)




B

B



n



n

(C)

(D)



n





B

B



n

Questão 42
Para a produção de um determinado agente químico, é necessária uma base forte e muito solúvel.
Em um laboratório, estão disponíveis as seguintes bases:
● Fe(OH)3
● NH4OH
● KOH
● Ba(OH)2
A base mais adequada para a produção do agente químico é:
(A) KOH
(B) Fe(OH)3
(C) NH4OH
(D) Ba(OH)2

Questão 43
O curare é um veneno produzido a partir de plantas e utilizado há anos nas florestas tropicais da América do
Sul. Esse veneno é aplicado em flechas ou zarabatanas para a caça de aves e de pequenos mamíferos,
causando a morte do animal rapidamente.
Considerando que o curare bloqueia a transmissão neuromuscular, a morte dos animais ocorre por meio do
seguinte processo:
(A) choque anafilático
(B) hemorragia interna
(C) parada respiratória
(D) infecção generalizada
22
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Questão 44
Os quadrinhos usam o clássico animal-símbolo da Rússia para fazer referência a dois ciclos políticoeconômicos vividos pelo país. O primeiro ocorrido da década de 1940 até a de 1970, quando a Rússia era
a espinha dorsal da União Soviética, e o outro da década de 1980 até os dias de hoje.
DÉCADA
DE 1940

DÉCADA
DE 1950

DÉCADA
DE 1960

DÉCADA DE 1970

DÉCADA
DE 1980

DÉCADA DE 1990

DÉCADA
DE 2000

HOJE

Adaptado de economist.com, 22/03/2014.

Os dois eventos referentes aos quadrinhos da década de 1940 e da década de 1980 são, respectivamente:
(A) falência da indústria estatal – derrocada do setor petrolífero
(B) destruição da Segunda Guerra – declínio do regime socialista
(C) gastos da Guerra Fria – insubordinação do Exército Vermelho
(D) deposição da elite governante – invasão do território ucraniano

Questão 45
No tabuleiro, está uma pequena cidade alemã. Há um mercado e algumas lojas de
propriedade de judeus. Os jogadores assumem o papel de policiais, navegando pelas vias.
Caso os dados rolem da “forma correta”, é possível invadir uma dessas propriedades, confiscar
bens, prender judeus e ganhar um chapéu com uma careta. O objetivo é expulsar a população
judia e enviá-la a um Sammellager (campo de coleta), de onde seriam deportados à Palestina.
Quem “coletar” seis judeus primeiro vence.
Durante a ditadura nazista (1933-1945), o macabro jogo Juden raus! (Fora judeus!) foi apenas
um dos muitos brinquedos comercializados na Alemanha sob o rótulo de “diversão para a
família”, ajudando a propagar a ideologia do regime - incluindo crimes em massa.
Adaptado de bbc.com, 26/04/2019.

A principal característica do regime difundida por meio da estratégia descrita na reportagem é:
(A) arianismo
(B) totalitarismo
(C) esquerdismo
(D) antissemitismo
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Questão 46
PERCENTUAL DA ÁREA OCUPADA POR ESTABELECIMENTOS RURAIS EM CADA MUNICÍPIO

RR

AP

AM

MA

PA

CE
PI

AC

TO

RO

BA

MT
DF
MG

ES

GO
SP

RJ

RN
PB
PE
AL
SE

% da área do município
100%
89%
83%
77%
71%
65%
59%
51%
40%
26%

PR
SC

0%

RS
nexojornal.com.br, 21/11/2018.

O bioma brasileiro que tem sido mais desmatado nas últimas décadas devido ao maior percentual médio de
ocupação com propriedades rurais é:
(A) Cerrado
(B) Caatinga
(C) Litorâneo
(D) Amazônia

Questão 47
Durante a corrida espacial, com os EUA ainda atrás da União Soviética, 13 mulheres aviadoras
com milhares de horas de voo acumuladas submeteram-se a uma bateria de testes físicos e
psicológicos como parte de um treinamento para serem enviadas ao espaço. Os resultados,
especialmente do teste psicológico, superaram os dos homens, demonstrando muita resiliência
das candidatas. Até que, sem mais nem menos, o programa foi cancelado pela NASA. O
resultado nós já sabemos: todas as pessoas que pisaram a lua são homens e os EUA não levaram
uma mulher para o espaço antes de 1983.
Adaptado de emais.estadao.com.br

A história contada pelo documentário Mercury 13 revela a seguinte característica da sociedade dos EUA nos
anos de 1960:
(A) advento da ideologia de gênero
(B) presença da discriminação sexista
(C) avanço do empoderamento feminino
(D) reafirmação da superioridade biológica
24
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Questão 48
Minorias religiosas na Ásia sofrem com ascensão de discursos políticos sectários
Os atentados no Sri Lanka ressaltam quão facilmente a coexistência entre religiões pode
ser dilacerada numa região onde o secularismo vem perdendo força, enquanto crescem os
discursos políticos baseados em identidades sectárias.
Na Índia, o partido hindu que governa o país está explorando a fé em busca de votos,
promovendo uma filosofia de “nós contra eles” que deixou os muçulmanos com medo de serem
linchados se andarem sozinhos.
Em Mianmar, os generais budistas organizaram uma campanha aterrorizante contra os
muçulmanos do grupo rohingya.
Na Indonésia e em Bangladesh, políticos muçulmanos tradicionalmente moderados estão
adotando posições mais duras para apelar a eleitorados mais conservadores.
HANNAH BEECH, DHARISHA BASTIANS E KAI SCHULTZ, do The New York Times.
Adaptado de O Globo, 22/04/2019.

As práticas políticas implementadas nos países asiáticos mencionados estão fundamentadas na exacerbação
dos seguintes conceitos:
(A) politeísmo e estatismo
(B) isolacionismo e militarismo
(C) etnocentrismo e nacionalismo
(D) teocracismo e patrimonialismo

Questão 49
Casamento civil para todos que não queiram ou não possam alcançar a solenidade do ato
religioso, garantias da liberdade de consciência, eliminação da desigualdade política dos
cultos, naturalização facilitada, reforma da lei de locação de serviços, redução dos preços das
terras e sua concessão gratuita em certos casos, portos coloniais franqueados ao comércio
direto, livre navegação costeira, abertura de grandes vias terrestres e fluviais, emancipação
da escravatura e, em suma, leves impostos de consumo, pois os atuais exageram o custo de
todas as comodidades da vida: eis, entre outras, as medidas de que muito depende o futuro da
imigração para o Brasil.
AURELIANO TAVARES BASTOS.
Adaptado de A província. 1870.

Na segunda metade do século XIX, a proposta de Tavares Bastos, diante do tema da imigração no Brasil,
está baseada no princípio e no objetivo indicados, respectivamente, em:
(A) tolerância e atração de mão de obra
(B) autonomia e promoção da meritocracia
(C) preconceito e adoção do branqueamento
(D) eugenia e desconcentração da propriedade
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Questão 50
A NOVA ROTA DA SEDA

Sessenta e cinco países, 4,4
bilhões de habitantes, ou seja,
Duisburgo
63% da população mundial,
Roterdã
serão abrangidos pela Nova
Bishkek Almaty Khorgas
Veneza
Istambul
Ürümqi
Rota da Seda, grande projeto
Lanzhou
Samarcanda
Duchambé
lançado pelo governo chinês.
Atenas
Teerã
Xian
Para já, esses países em
conjunto representam apenas
Fuzhou
Calcutá
Hanoi
29% da riqueza mundial. Mas
Zhanjiang
estamos apenas no início de um
reequilíbrio do mundo em torno
Colombo
da Eurásia.
Nairóbi
Kuala Lumpur
Cingapura
Para reunir o capital necessário
às gigantescas infraestruturas
Jacarta
desse novo eixo econômico, a
China lançou o Banco Asiático de
ROTA TERRESTRE
ROTA MARÍTIMA
Investimento em Infraestruturas,
do qual participarão 52 países, entre os quais as nove principais economias europeias. O capital
inicial deve ascender aos 100 bilhões de dólares.
Moscou

Adaptado de conscienciah.blogspot.com, 27/04/2019.

A Nova Rota da Seda faz parte da estratégia chinesa de intensificar os seguintes fluxos com a África e com
a Europa:
(A) recursos minerais e bens de consumo
(B) energias renováveis e produtos agrícolas
(C) trabalhadores rurais e operários qualificados
(D) investimentos especulativos e materiais de automação

Questão 51
No dia 11 de novembro de 1975, foi declarada a independência de Angola, e o Brasil
reconheceu o governo instalado em Luanda. Então, sob a presidência do general Ernesto Geisel,
o Brasil reconhecia a administração do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA),
facção apoiada pela União Soviética e por Cuba. De fato, é preciso examinar com cautela o
processo que permitiu que o Brasil reconhecesse a independência de um novo país que tinha à
sua frente um governo não somente assumidamente marxista, mas também com fortes ligações
com o regime de Fidel Castro.
LETÍCIA PINHEIRO
Adaptado de “Ao vencedor, as batatas”: o reconhecimento da independência de Angola.
Revista Estudos Históricos, Rio de Janeiro. 09/04/2013.

A medida do governo brasileiro é explicada em razão da adoção da seguinte diretriz de política externa:
(A) diplomacia pendular
(B) alinhamento ideológico
(C) pragmatismo ecumênico
(D) equidistância responsável
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Questão 52
A Transição Demográfica e a Janela de Oportunidades
Algo nem sempre reconhecido, mas com efeitos possivelmente benéficos para toda a sociedade
brasileira, refere-se àquilo que alguns denominam “janela de oportunidades”, enquanto outros
chamam de “bônus demográfico”. Esses termos são consequências da transição demográfica,
isto é, a passagem de uma situação de equilíbrio no crescimento populacional, caracterizado
por altos níveis de fecundidade e de mortalidade, para uma etapa de níveis baixos, em ambas
as componentes.
J. RIGOTTI
Adaptado de Transição Demográfica. Educ. Real., Porto Alegre, maio/ago. 2012.

A pirâmide demográfica que representa a população mais próxima de concluir a transição mencionada no
texto é:
(A)

mais de 100 anos
95 a 99 anos
90 a 94 anos
85 a 89 anos
80 a 84 anos
75 a 79 anos
70 a 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos

0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,2%
0,3%
0,5%
0,7%
1,0%
1,4%
1,8%
2,3%
2,8%
3,4%
4,1%
4,6%
4,9%
5,2%
5,8%
5,6%
5,4%

Homens

(C)

mais de 100 anos
95 a 99 anos
90 a 94 anos
85 a 89 anos
80 a 84 anos
75 a 79 anos
70 a 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos

0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,4%
0,5%
0,7%
1,0%
1,4%
1,8%
2,2%
2,7%
3,3%
4,1%
4,7%
4,9%
5,2%
5,7%
5,4%
5,2%

mais de 100 anos
95 a 99 anos
90 a 94 anos
85 a 89 anos
80 a 84 anos
75 a 79 anos
70 a 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos

0,0%
0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,5%
0,7%
1,0%
1,3%
1,8%
2,4%
3,0%
3,6%
4,3%
5,0%
5,9%
6,2%
6,6%
7,2%

Homens

Mulheres

0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,1%
0,1% 0,2%
0,3%
0,3%
0,4%
0,4%
0,6%
0,6%
0,9%
0,9%
1,1%
1,2%
1,3%
1,4%
1,6%
1,6%
1,9%
2,0%
2,3%
2,4%
2,7%
2,9%
3,0%
3,2%
3,5%
3,6%
4,9%
4,8%
6,4%
6,2%
6,5%
6,5%
6,1%
6,0%
6,2%
6,0%

Homens

(B)

(D)

mais de 100 anos
95 a 99 anos
90 a 94 anos
85 a 89 anos
80 a 84 anos
75 a 79 anos
70 a 74 anos
65 a 69 anos
60 a 64 anos
55 a 59 anos
50 a 54 anos
45 a 49 anos
40 a 44 anos
35 a 39 anos
30 a 34 anos
25 a 29 anos
20 a 24 anos
15 a 19 anos
10 a 14 anos
5 a 9 anos
0 a 4 anos

Mulheres
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0,0%
0,0%
0,1%
0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,5%
0,7%
0,9%
1,2%
1,7%
2,2%
2,9%
3,6%
4,4%
5,3%
6,1%
6,1%
6,3%
7,0%

Mulheres

0,0% 0,0%
0,0% 0,0%
0,0% 0,1%
0,1%
0,2%
0,3%
0,5%
0,5%
0,7%
0,8%
1,0%
1,2%
1,3%
1,7%
1,9%
2,3%
2,4%
2,9%
3,0%
3,5%
3,6%
3,7%
3,7%
3,8%
3,8%
4,1%
4,1%
4,6%
4,5%
4,6%
4,5%
4,4%
4,3%
4,2%
4,1%
3,6%
3,4%
3,3%
3,2%

Homens

UNESA e RIBEIRÂNIA

Mulheres

27

CIÊNCIAS HUMANAS

Questão 53
OS 10 PAÍSES COM MAIS CHANCES DE OCORRER UM GOLPE DE ESTADO (EM ABRIL DE 2019)

3

1
7
5 28

9

6

4

10

RISCO MAIS BAIXO

RISCO MAIS ALTO

1 Argélia

6 Somália

2 Burkina Faso

7 Mauritânia

3 Afeganistão

8 Mali

4 Sudão do Sul

9 Rep. Centro-Africana

5 Guiné Bissau

10 Madagascar
Adaptado de oefresearch.org, 28/04/2019.

No mapa, são apresentados os resultados do projeto CoupCast, da organização One Earth Future, que usa
dados históricos e inteligência artificial para estimar a probabilidade da ocorrência de golpes de Estado em
diferentes países, mês a mês.
A partir da análise do mapa, infere-se que o maior risco de instabilidade política está relacionado ao maior
nível de:
(A) miséria econômica
(B) miscigenação étnica
(C) pluralidade linguística
(D) heterogeneidade religiosa
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Questão 54
Mandamentos do Patriota Brazileiro
1.° — Amar a Pátria. Estudar a sua geographia; (...)
2.° — Prevenir-se contra as mystificações da Historia Patria, orientada pelos chronistas officiaes
da antiga metrópole;
3.° — Saber que sendo o Brazil parte integrante do Novo Mundo, o seu verdadeiro descobridor
foi o grande navegador Christóvão Colombo, em 1492, e o seu primeiro visitador o insigne
piloto castelhano Vicente Yanes Pinzón, em Janeiro de 1500.
Revista Gil Blas, nº. 153, 13/01/1922.
memoria.bn.br

O documento acima, publicado em 1922, é revelador de uma concepção de nacionalismo que estava inserida
em uma proposta de:
(A) resgatar a origem lusófona
(B) denunciar a crescente xenofobia
(C) promover a identidade americanista
(D) reproduzir a perspectiva eurocêntrica

Questão 55
Bairros

alternativos de

Berlim

viram alvo da cobiça de investidores

internacionais

Como um Brooklyn alemão, Kreuzberg e Neukölln, bairros que ficaram famosos como local de
residência de imigrantes turcos e árabes, invasores de prédios e, mais tarde, artistas e intelectuais,
foram descobertos pelos ricos.
Os artistas foram os primeiros a redescobrir Neukölln. Depois dos artistas vieram os restaurantes
gourmets, os mercados de produtos orgânicos e, por fim, o capital internacional. A imobiliária
David Borck, especializada em restaurar prédios antigos, vendeu, em menos de um mês, 19
apartamentos em um prédio art noveau nas margens do canal de Landwehr, sendo o mais caro
dois milhões de euros.
Adaptado de O Globo, 06 /05/2018.

O processo socioespacial descrito, recentemente ocorrido nos bairros de Berlim, é denominado:
(A) guetificação
(B) gentrificação
(C) centralização
(D) verticalização
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Questão 56
Trem das Onze
Não posso ficar nem mais um minuto com você
Sinto muito amor, mas não pode ser
Moro em Jaçanã
Se eu perder esse trem
Que sai agora às onze horas
Só amanhã de manhã
ADONIRAN BARBOSA (1964)
letras.mus.br.

Os trens que o Brasil perdeu
Naquela noite de 1964, se alguém perdesse o trem saindo às onze da noite do Mercado
Municipal, no centro de São Paulo, rumo à Serra da Cantareira, com a famosa parada no
Jaçanã, não haveria outro amanhã de manhã. Era a última viagem da Estrada de Ferro da
Cantareira, que servia parte da zona norte da cidade e do município de Guarulhos. Nos meses
seguintes, todo o leito dos trilhos que ligava o mercadão até o pé da Serra da Cantareira seria
“pavimentado e transformado em avenida”.
Apenas uma década antes, o Brasil comemorava 100 anos desde que a primeira ferrovia havia
sido implementada no país, em 1854. Não havia muito o que celebrar: o centenário marcou o
início de um processo de desmonte dos serviços de passageiros, que não tinham investimentos
e vinham perdendo público desde bem antes.
nexojornal.com.br, 30/01/2019.

A transição nos modais de transporte de passageiros abordada na reportagem e na canção trouxe o seguinte
impacto socioespacial para as grandes metrópoles:
(A) a intensificação dos efeitos da ilha de calor
(B) o agravamento dos problemas da chuva ácida
(C) o enfraquecimento dos processos de segregação urbana
(D) a diminuição dos custos de deslocamento do trabalhador
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Questão 57
Am.º Raul Soares
Saudações afetuosas
Estou informado do ridículo e acintoso banquete dado pelo Hermes, esse sargentão sem
compostura, aos seus apaniguados e de tudo que nessa orgia se passou. Espero que use com
toda energia, de acordo com as minhas últimas instruções, pois essa canalha precisa de uma
reprimenda para entrar na disciplina. Veja se o Epitácio mostra agora a sua apregoada energia,
punindo severamente esses ousados, prendendo os que saíram da disciplina e removendo
para bem longe esses Generais anarquizadores. Se o Epitácio com medo não atender, use de
diplomacia que depois do meu reconhecimento ajustaremos contas.
A situação não admite contemporizações, os que forem venais, que é quase a totalidade,
compre-os com todos os seus bordados e galões.
Abraços do
Arthur Bernardes
Adaptado de Correio da Manhã, 03/06/1921.

Publicada nos jornais, a carta acima foi falsamente atribuída ao então candidato à Presidência da República
Arthur Bernardes, vitorioso em 1922.
A divulgação dessa carta teve como objetivo político promover:
(A) desgaste da elite cafeeira
(B) insatisfação da cúpula militar
(C) ampliação da adesão popular
(D) denúncia da corrupção eleitoral

Questão 58
No bicentenário de Marx, presidente chinês o chama de ‘guia da humanidade’
O presidente da China, Xi Jinping, protagonizou uma cerimônia solene em homenagem a Karl
Marx. A celebração ocorreu devido ao aniversário de 200 anos do nascimento do pensador, no
dia 5 de maio de 2018.
O evento solene aconteceu no Grande Palácio do Povo, onde Xi Jinping elogiou as ideias de
Karl Marx em um discurso político de uma hora e meia de duração, feito perante personalidades
militares e civis do país, no plenário onde o regime celebra suas principais cerimônias.
Adaptado de ultimosegundo.ig.com.br, 04/05/2015.

A posição oficial do governo da China quanto à manutenção do referencial teórico do regime nacional é
contraditória com o seguinte processo ocorrido na sociedade chinesa, nos últimos quarenta anos:
(A) diminuição da classe proletária
(B) declínio da centralização política
(C) ampliação da desigualdade de renda
(D) crescimento da liberdade de imprensa

Vestibular Unificado ESTÁCIO Medicina 2019.2

UNESA e RIBEIRÂNIA

31

CIÊNCIAS HUMANAS

Questão 59
Revolução
Como casa limpa
Como chão varrido
Como porta aberta
Como puro início
Como tempo novo
Sem mancha nem vício
Como a voz do mar
Interior de um povo
Como página em branco
Onde o poema emerge
Como arquitectura
Do homem que ergue
Sua habitação.
SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDRESEN
O Nome das Coisas. Lisboa: Moraes editores, 1977.

O poema, escrito dois dias após a revolução de 25 de Abril de 1974 em Portugal, reflete a seguinte expectativa
com as transformações em curso naquela ocasião:
(A) expectativa econômica com a adoção do euro
(B) renovação política com o retorno da democracia
(C) difusão tecnológica com a liberdade de expressão
(D) igualdade social com a implementação do socialismo

Questão 60
“Il sole non si muove” ou, em português, “O Sol não se move”, escreveu Leonardo da Vinci
(1452-1519), empregando letras garrafais, no canto superior esquerdo de um de seus muitos
cadernos que chegaram até nós.
A frase isolada parece profetizar aquilo que, reza a lenda, o astrônomo Galileu Galilei (15641642) teria sussurrado mais de um século mais tarde ao ser condenado à prisão domiciliar pela
Inquisição: “Eppur si muove” (“E no entanto ela se move”) — dessa vez, uma referência à Terra,
que giraria em torno do Sol citado por Leonardo.
folha.uol.com.br, abril/2019.

A anotação de Leonardo Da Vinci indica sua discordância da seguinte concepção que prevalecia à época:
(A) teocentrismo
(B) geocentrismo
(C) heliocentrismo
(D) antropocentrismo
32
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CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS
(Adaptado da IUPAC - 2018)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

IA

VIII A
2,1

2

H

II A

1

1,0

Li

1,5

4

Be

7

11

Na
23

19

0,8

K

Mg

20

1,0

Ca

21

40

0,8

Rb

38

0,7

Cs

56

IV B
1,3

Sc

1,0

Sr

39

22

1,2

Y

40

Ba

Fr

88

23

57-71

72

lantanídeos

1,4

Zr

Nb
93

1,3

Hf

73

Ra

(223)

(226)

NÚMERO
ATÔMICO

ELETRONEGATIVIDADE

SÍMBOLO
MASSA ATÔMICA
APROXIMADA

89-103

1,1

La

58

Ac
227

1,1

Ce

90

1,3

Th
232

1,6

1,7

W

43

75

44

1,9

Re

76

60

141

1,1

Nd
144

1,5

92

1,7

U

238

2,2

Ru
2,2

Os

108

45

Rh
2,2

77

28

Ir

46

78

(145)

1,3

Np

Sm
1,3

Pu
(244)

Pd

2,2

Pt

47

C

Ag

79

2,4

Au

111

Rg

48

1,2

64

152

1,2

Gd

80

Am

1,3

96

Cm
(247)

Vestibular Unificado ESTÁCIO Medicina 2019.2

1,7

Cd

49

1,9

Hg

112

Cn
(285)

65

1,2

Tb
(247)

In

50

1,8

TI

Uut

82

1,2

Dy
1,3

Cf

(251)

1,8

Sn

P

51

Pb

83

1,9

Sb

52

1,9

Bi

84

1,2

68

1,3

1,2

Er

(252)
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2,0

Po
Lv

1,2

1,3

Md
(258)

I

54

127
85

At

86

Og
(294)

1,2

173

1,3

No
(259)

Rn
(222)

Yb

102

Xe

118

Ts

70

Kr
131

2,2

(294)

(293)

101

36

84

2,5

117

116

69

Br

53

Ar
40

2,8

(210)

169

1,3

Fm
(257)

Te

Tm

167

100

2,1

(209)

(289)

CI

18

80

127,5

Uup

Ho

Se

35

Ne
20

3,0

35,5
2,4

79

115

Fl

Es

As

34

209

165

99

S

17

32
2,0

75

(289)

67

16

122

1,8

114

(286)

98

Ge

33

F

4

10

19
2,5

31

1,8

207

113

66

Si

119

162,5

1,3

Bk

1,7

O

4,0

9

16

2,1

15

72,5

204

159

97

Ga

32

115

81

N

He

VII A
3,5

8

14

1,8

28

1,6

70

200,5

157

1,3

Zn

31

112,5

(280)

Eu
(243)

1,9

AI

14

VI A
3,0

7

12

1,5

27

1,6

65,5

108

(281)

95

Cu

30

197

Ds

150

94

2,2

110

63

II B
1,9

63,5

195

1,2

62

Ni

29

106,5

(268)

1,1

1,8

58,5

192

Mt

Pm
237

2,2

109

Hs

93

Co

IB

103

(265)

61

1,8

59

190

(262)

1,1

Fe

27

101

Bh

Pr
231

Tc

107

Sg

Pa

1,9

1,8

56

(98)

(263)

91

26

186

106

59

VIII B

55

184

140

1,1

25

96

74

1,5

Mn

Mo

262

139

89

Ta
Db

(261)

57

1,5

105

Rf

actinídeos

Cr

42

181

104

VII B
1,6

52

1,6

41

178,5
0,9

V

24

51

91

137

0,7

Ti

VI B
1,6

48

89

0,9

VB
1,4

45

87,5

133

87

III B

24

85,5

55

13

VA
2,5

6

11

1,2

12

39

37

B

9

0,9

IV A
2,0

5

lantanídeos

3

III A

actinídeos

1

71

1,3

Lu
175

103

1,3

Lr

(262)
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