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  texto 1

TESTEMUNHA DE MIM
Entrevista com Paula Sibilia

Quais são as principais mudanças trazidas pelas redes sociais na relação entre o Eu e o Outro?
O que eu analiso nos meus livros não é exatamente uma mudança trazida pelas redes sociais – ou por 
qualquer outra tecnologia como os celulares ou a internet, por exemplo. Trata-se de uma transformação 
histórica bem mais radical porque vem de mais longe, envolvendo um conjunto de fatores socioculturais, 
políticos e econômicos bastante complexos. Foram essas mudanças que levaram à invenção desses 
dispositivos técnicos hoje tão popularizados. Ou seja: o fenômeno que estamos querendo compreender 
não foi “causado” pelos dispositivos digitais, mas compreende as tecnologias como mais um fator que, 
em muitos casos, é mais uma consequência do que uma causa.

E no que consiste essa transformação? Ela seria um desdobramento da “sociedade do espetáculo” 
antevista por Guy Debord?
É algo bastante complexo e denso, difícil de resumir em poucas palavras e até mesmo de mapear; mas 
tem relação, sim, com o diagnóstico que Guy Debord apresentou (há mais de meio século!) em suas teses 
sobre a sociedade do espetáculo. À luz de certos fenômenos já claramente vigentes naquela época, tais 
como o consumismo e a forte influência dos meios audiovisuais (o cinema, a televisão e, sobretudo, 
a publicidade), esse artista e ativista francês vislumbrou uma transformação muito problemática nos 
modos de viver. Claro que Guy Debord não poderia ter imaginado, em 1967, nem em seus piores 
pesadelos, algo como Facebook. Contudo, a dinâmica que hoje vemos se generalizar em vários sentidos 
já estava sendo configurada naqueles tempos; e foi o avanço desses movimentos históricos que levou 
ao desenvolvimento dessas tecnologias que hoje usamos tão ativamente para nos relacionar conosco, 
com os outros e com o mundo de modos muito diferentes de como o fazíamos poucas décadas atrás.

Por quais transformações passou essa configuração histórica do “eu”?
Hoje vemos como se desenvolvem outros tipos de eu, bastante distantes daqueles que proliferaram, de 
modo hegemônico, ao longo dos séculos 19 e 20 nas sociedades ocidentais. O cerne dessa subjetividade 
moderna se localizava “dentro” de cada um, era tematizado como uma essência oculta e misteriosa, 
porém muito mais valiosa e verdadeira do que as vãs aparências. Com as transformações ocorridas nas 
últimas décadas, esse eixo “interior” foi se deslocando para o campo do visível: passou a priorizar tudo 
aquilo que se vê, o que os outros enxergam de nós. A imagem corporal se tornou primordial, daí toda a 
relevância dada ao aspecto físico e ao fenômeno conhecido como “culto ao corpo”. Mas não se esgota 
apenas nisso: também é fundamental que os atos e os comportamentos antes ocultos (ou considerados 
íntimos) agora se exponham publicamente, para que os outros sejam capazes de testemunhar, julgar e, 
de preferência, celebrar ou legitimar.

E “o outro”? As redes sociais representam uma ameaça à alteridade?
Primeiro, creio importante destacar que não há nada de essencialmente negativo nesta transformação 
histórica das subjetividades. Ao contrário até, pois não deixa de ser uma interessante conquista histórica 
esse deslocamento da interioridade psicológica moderna (afinal, e em vários sentidos, uma sorte 
de prisão para o “eu”) em direção ao campo da sociabilidade. Contudo, como nas últimas décadas 
também ocorreu uma feroz intensificação do capitalismo e uma generalização da lógica empresarial, 
que – junto com a dinâmica própria do espetáculo – passou a impregnar todos os âmbitos da vida, essa 
transformação histórica foi capturada pelo mercado. Não apenas no sentido literal, que é evidente, 
mas também em planos mais sutis, que envolvem os modos de lidar consigo, com os outros e com o 
mundo de acordo com os códigos da mídia ou do marketing. Vemos, então, uma instrumentalização do 
outro como mero público consumidor do eu, algo que tende a ignorar toda a riqueza potencialmente 
transformadora da alteridade.
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 QUESTÃO 01
No início da entrevista, questiona-se o tipo de vínculo que as redes sociais estabelecem com a atualidade.
De acordo com a entrevistada, esse vínculo pode ser caracterizado como:

(A) redução da lógica do mercado
(B) proposta de orientações científicas
(C) resultado de transformações históricas
(D) motivação para mudança de percepção

Qual é o papel das imagens nesse contexto?
Não deixa de ser surpreendente que tenhamos adotado com tanto entusiasmo, com tanta rapidez 
e eficácia, esses aparelhos com câmeras, telas e acesso aos outros a todo momento e em qualquer 
lugar. São canais midiáticos que funcionam como vitrines para exibir e “compartilhar” o que fazemos, 
gostamos, queremos, sonhamos, curtimos, etc. Os modos mais habituais de utilizá-los é praticando uma 
certa “edição”, uma sorte de performance de um “personagem real” que fazemos de nós mesmos, 
quase sempre comandada pelos códigos do marketing e pela estética da publicidade. Essas estratégias 
podem ser mais ou menos bem-sucedidas, mas de todo modo são tentativas de solicitar a aprovação 
dos outros, bem decalcadas na lógica do mercado e do espetáculo.

http://bravo.vc/seasons/s06e01

45
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 QUESTÃO 02
o fenômeno que estamos querendo compreender não foi “causado” pelos dispositivos digitais (l. 06-07)

O emprego das aspas manifesta o seguinte posicionamento da entrevistada:

(A) crítica à formulação da pergunta
(B) negação das mudanças históricas
(C) confirmação da natureza humana
(D) relativização do sentido da palavra

 QUESTÃO 03
o diagnóstico que Guy Debord apresentou (há mais de meio século!)  

em suas teses sobre a sociedade do espetáculo. (l. 12-13) 

No trecho, a autora demonstra sua concordância com o diagnóstico apresentado por meio do seguinte 
recurso:

(A) reiteração da superação do tipo de reflexão proposta
(B) ponderação à pertinência da menção ao autor
(C) indignação com a insuficiência da indicação
(D) entusiasmo com a atualidade da obra
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 QUESTÃO 04
Na entrevista, menciona-se o diagnóstico elaborado por Guy Debord. 
A relação estabelecida entre esse diagnóstico e os acontecimentos recentes pode ser caracterizada como:

(A) continuidade
(B) superação 
(C) negação
(D) ruptura

 QUESTÃO 05
A noção de subjetividade é problematizada ao longo da entrevista.
Do ponto de vista da entrevistada, a subjetividade pode ser considerada como:

(A) matéria universal
(B) herança da espécie 
(C) construção histórica
(D) intimidade imutável

 QUESTÃO 06
Com as transformações ocorridas nas últimas décadas, esse eixo “interior” foi se deslocando para o campo 

do visível: passou a priorizar tudo aquilo que se vê, o que os outros enxergam de nós (l. 25-27)

Mantendo o sentido original, os dois-pontos podem ser substituídos pela seguinte expressão:

(A) pois 
(B) contudo 
(C) logo que 
(D) mesmo assim

 QUESTÃO 07
Primeiro, creio importante destacar que não há nada de essencialmente negativo  

nesta transformação histórica das subjetividades. (l. 33-34)

A argumentação da entrevistada estabelece, com a respectiva pergunta do entrevistador, uma relação de:

(A) reparação
(B) confirmação 
(C) comparação
(D) exemplificação

 QUESTÃO 08
De acordo com o texto, um efeito das redes sociais se expressa em estabelecer com o outro uma relação 
baseada em:

(A) violência
(B) exposição
(C) negligência 
(D) afastamento
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  texto 2

A WEB DE ONTEM, A WEB DE AMANHÃ

A noção de democratização é sempre importante na história dos instrumentos simbólicos. A escrita, 
no começo, era o privilégio dos escribas; depois, numa evolução gradativa, todo o mundo aprendeu a 
ler e a escrever.

No início, os computadores só podiam ser manipulados por especialistas, em pequeno número, 
porque era muito difícil fazer computadores funcionarem. Depois, a evolução técnica levou à essência 
do computador pessoal, isto é, um computador que se pode utilizar sem ser especialista e cujo preço é 
relativamente acessível.

Então, por um lado, a informática pessoal se difunde e, por outro, uma rede de computadores começa 
a se constituir. A grande invenção, a grande ideia da Internet é simplesmente dar a cada computador 
da rede um endereço, de modo que todos os computadores possam se comunicar entre si. No fundo, 
a Internet é um sistema de endereçamento dos computadores interconectados.

Será que a coisa se detém aí? Acredito que não. Acredito que estamos só no começo da construção 
do ciberespaço e que, provavelmente, haverá outras evoluções. A Internet é o início das comunidades 
virtuais, o início da convergência das mídias, a apropriação pessoal do poder da informática.

Antes, a esfera pública era essencialmente nacional, ela se baseava na imprensa, no rádio, na televisão 
e, hoje, a comunicação se dá diretamente de forma mundial. Ela é multimídia e, além disso, em vez de 
ser controlada principalmente pelos que possuem grandes empresas de comunicação, é apropriada e 
distribuída de forma cada vez mais democrática por todo o mundo.

Todo mundo pode ter seu site, seu blog. Todo mundo pode contribuir, digamos, para a acumulação 
do conhecimento, por exemplo, que se faz nas grandes enciclopédias como a Wikipédia. Portanto, 
é algo muito, muito aberto, no qual a distinção entre proprietários de mídias, produtores, autores, 
consumidores, autores e leitores, está em via de se apagar progressivamente. 

Assim, essa nova esfera pública é não apenas mundial, ela possui igualmente características muito 
particulares nas quais cada ator vai interagir com os outros. Desta forma, já há uma grande revolução na 
comunicação. 

Pierre Lévy 
(Extraído e adaptado de: https://www.fronteiras.com/artigos/a-web-de-ontem-a-web-de-amanha)
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 QUESTÃO 09
No primeiro parágrafo, o autor introduz a temática central do texto. A relação estabelecida entre as duas 
frases desse parágrafo pode ser resumida por:

(A) generalização/especificação
(B) problema/consequência
(C) causa/desdobramento
(D) tese/comparação

 QUESTÃO 10
De acordo com o autor, a evolução tecnológica em curso tem impacto sobre o seguinte aspecto:

(A) fortalecimento do comportamento individualista
(B) favorecimento da dispersão de opiniões
(C) anulação do sentimento nacionalista
(D) ampliação da esfera pública
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 QUESTÃO 11
A estrutura interna dos dois primeiros parágrafos é semelhante. Essa semelhança reforça o seguinte aspecto 
da argumentação:

(A) estabelecer paralelo entre os processos históricos
(B) indicar tendências contidas desde a origem da humanidade
(C) delimitar contradições observadas nas redes de computador
(D) propor alternativas a um instrumento considerado excludente

 QUESTÃO 12
“Será que a coisa se detém aí?” (l. 12)

No contexto, a palavra “coisa” assume a função de:

(A) apontar uma insatisfação reconhecida
(B) resumir um conjunto de referências
(C) rejeitar um processo histórico
(D) reforçar uma crítica negativa

 QUESTÃO 13
No quarto parágrafo, o autor emprega verbos na primeira pessoa do singular. Esse emprego está associado 
ao seguinte aspecto:

(A) explicitação de impasse
(B) formulação de hipótese
(C) simulação de diálogo
(D) exposição de dúvida

 QUESTÃO 14
“A grande invenção, a grande ideia da Internet é simplesmente dar a cada computador da rede  

um endereço, de modo que todos os computadores possam se comunicar entre si” (l. 9-10)

A expressão destacada estabelece, no trecho, uma relação de:

(A) causa
(B) condição
(C) comparação
(D) consequência

 QUESTÃO 15
No sexto parágrafo, o autor apresenta uma opinião relacionada à tese central sustentada no texto. A síntese 
dessa opinião é introduzida pela seguinte palavra:

(A) distinção
(B) digamos
(C) leitores
(D) algo



Vestibular Estácio Medicina 2020.1    Campus Città8

 LINGUAGENS   

 PROPOSTA DE REDAÇÃO

A partir dessa discussão sobre o sujeito contemporâneo e as tecnologias, apresente seu ponto de 
vista, em um texto dissertativo-argumentativo, entre 20 e 30 linhas, sobre a seguinte questão:

A autoexposição pode comprometer o convívio com a diferença?

Utilize a norma-padrão da língua e atribua um título ao seu texto.

Os textos lidos estabelecem uma relação entre tecnologia e construção da subjetividade contemporânea:
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  texto 1

EFICACIA DE LAS INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS  
EN MUJERES CON CÁNCER DE MAMA 
Antoni Font y Eva Rodríguez  

Universidad Autónoma de Barcelona

Resumen: El objetivo del presente trabajo es revisar la evidencia actualmente disponible sobre 
la eficacia de diferentes formas de intervención psicológica en cáncer de mama, distinguiendo tres 
principales enfoques terapéuticos: Intervenciones informativo-educativas, aplicaciones cognitivo-
conductuales y psicoterapias de grupo. Se revisan los trabajos desarrollados específicamente con 
pacientes de cáncer de mama. Los datos aportados por diversos estudios muestran que la intervención 
informativo-educativa tiene efectos positivos en el campo afectivo y el afrontamiento especialmente 
al inicio de la enfermedad. Por otra parte, existe suficiente evidencia de que las técnicas cognitivo-
conductuales son eficaces para mejorar el control de algunos síntomas, el estado afectivo relacionado 
con situaciones concretas y el afrontamiento a la enfermedad en sus diversas fases. El enfoque 
psicoterapéutico de grupo es más efectivo si destaca los aspectos educativos que centrándose 
únicamente en las emociones. La utilización de diversos formatos incluyendo el soporte telefónico 
e Internet deben facilitar que alguna forma de ayuda psicológica complementaria llegue a todas 
las pacientes. Los efectos beneficiosos de las terapias estructuradas sobre la calidad de vida de las 
pacientes suelen prolongarse a medio plazo una vez finalizada la misma. 

Palabras clave: intervención psicológica en cáncer de mama, información, psicoterapia, terapia de grupo, eficacia, calidad de vida.

Retirado de seom.org. Acesso em 05/12/2019
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  texto 2

Retirado de somospacientes.com. Publicado em 04/05/2017

 LINGUAGENS ESPANHOL

LA MEJOR TERAPIA
CONTRA EL CÁNCER

ERES TÚ
LA MEJOR TERAPIA
CONTRA EL CÁNCER

ERES TÚ
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 QUESTÃO 16
Los dos textos se relacionan porque ambos:

(A) valoran los aspectos cognitivos del tratamiento del cáncer
(B) disminuyen el valor de las medicinas en el tratamiento del cáncer
(C) señalan la importancia de la prevención en la lucha contra el cáncer
(D) defienden que el paciente necesita tratarse integralmente para luchar contra el cáncer

 QUESTÃO 17
El texto 1 trata de la eficacia de diferentes formas de intervención psicológica en cáncer de mama, distinguiendo 
tres principales enfoques terapéuticos. Sobre tales enfoques, se presentan las afirmaciones siguientes:
I - Los tres enfoques son: a) Intervenciones informativo-educativas; b) aplicaciones cognitivo-conductuales y  

c) psicoterapias de grupo.
II - Los tres enfoques tienen los mismos efectos positivos en el tratamiento.
III - Las técnicas cognitivo-conductuales tienen efectos más largos en el tratamiento.
IV - El enfoque psicoterapéutico de grupo se destaca por tener más efecto al tratar de las emociones.
Están correctas las afirmaciones:

(A) I y II
(B) I y III 
(C) II y IV
(D) III y IV

 QUESTÃO 18
En el texto 2, la forma “tú” evidencia que hay un diálogo entre un enunciador y un enunciatario. La opción que 
representa adecuadamente quiénes son ellos es la seguiente:

(A) enunciador - autor del texto; enunciatario - lector
(B) enunciador - autor del texto; enunciatario - Cris
(C) enunciador - lector; enunciatario - Cris
(D) enunciador - Cris; enunciatario - lector

 QUESTÃO 19
El uso de “por otra parte” (l. 07) evidencia que

(A) la intervención informativo-educativa actúa del mismo modo que las técnicas cognitivo-conductuales
(B) de modo distinto a las técnicas cognitivo-conductuales, la intervención informativo-educativa está bien 

evidenciada y es eficaz para el tratamiento completo de la enfermedad
(C) de modo semejante a las técnicas cognitivo-conductuales, la intervención informativo-educativa tiene 

efectos positivos en el campo afectivo y en el afrontamiento de la enfermedad
(D) diferentemente de lo que ocurre con las técnicas cognitivo-conductuales, no hay suficiente evidencia de 

que la intervención informativo-educativa actúe en la mejora del control de síntomas
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 QUESTÃO 20
En general, el género resumen de artículo científico está compuesto por las siguientes partes: a) objetivos;  
b) marco teórico; c) metodología; d) resultados; e) análisis o discusión y f) conclusiones, de modo que presente 
en pocas palabras el artículo entero. La metodología puede ser definida como:

 
La parte que incluye el procedimiento que se utilizó para la recolección de datos, los participantes, la 
muestra, los materiales, el tipo análisis que se realizará.

Fuente: blogs.iteso.mx. Acesso em 04/05/2017

En el texto 01, el fragmento que presenta la metodología del trabajo es el seguiente:

(A) “El objetivo del presente trabajo es revisar la evidencia actualmente disponible sobre la eficacia de diferentes 
formas de intervención psicológica en cáncer de mama” (l. 01-02)

(B) “Se revisan los trabajos desarrollados específicamente con pacientes de cáncer de mama.” (l. 04-05)
(C) “La utilización de diversos formatos incluyendo el soporte telefónico e Internet deben facilitar que alguna 

forma de ayuda psicológica complementaria llegue a todas las pacientes” (l. 11-13)
(D) “Los efectos beneficiosos de las terapias estructuradas sobre la calidad de vida de las pacientes suelen 

prolongarse” (l. 13-14)
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  texto 1

UNDERSTANDING AND ADDRESSING SOCIAL DETERMINANTS TO ADVANCE CANCER 
HEALTH EQUITY IN THE UNITED STATES: A BLUEPRINT FOR PRACTICE, RESEARCH, 
AND POLICY
Kassandra I. Alcaraz PhD, MPH; Tracy L. Wiedt MPH; Elvan C. Daniels MD, MPH;  
K. Robin Yabroff PhD; Carmen E. Guerra MD; Richard C. Wender MD

  

Although cancer mortality rates declined in the United States in recent decades, some populations 
experienced little benefit from advances in cancer prevention, early detection, treatment, and 
survivorship care. In fact, some cancer disparities between populations of low and high socioeconomic 
status widened during this period. Many potentially preventable cancer deaths continue to occur, 
and disadvantaged populations bear a disproportionate burden. Reducing the burden of cancer and 
eliminating cancer related disparities will require more focused and coordinated action across multiple 
sectors and in partnership with communities. This article, part of the American Cancer Society’s Cancer 
Control Blueprint series, introduces a framework for understanding and addressing social determinants 
to advance cancer health equity and presents actionable recommendations for practice, research, and 
policy. The article aims to accelerate progress toward eliminating disparities in cancer and achieving 
health equity.

onlinelibrary.wiley.com. First published: 29 October 2019
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  texto 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

powerpix.cultu.be
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 QUESTÃO 16
Although both texts deal with the same theme (cancer), they represent different genres.
Text 2 is a cartoon, while text 1 is a

(A) website post
(B) journal index
(C) research abstract
(D) newspaper review

 QUESTÃO 17
So, we need to make sure everyone focuses on ‘the cure’ not the cause. (text 2)

In text 1, several ways of eliminating cancer are considered. According to the sentence above used in the 
cartoon, scientists should continue focussing on the following aspect, mentioned in the first text:

(A) detection
(B) treatment
(C) prevention
(D) survivorship

 QUESTÃO 18
Text 2 resorts to irony to make its points.
With this irony, the author is criticizing

(A) oncology doctors 
(B) public healthcare
(C) biological scientists
(D) pharmaceutical industry

 QUESTÃO 19
Text 2 uses informal language.
If the word “So” were used in a more formal situation, such as in an academic article, for example, it could be 
replaced with:

(A) Therefore
(B) Moreover
(C) Besides
(D) Yet

 QUESTÃO 20
If people stop getting cancer, we stop making profits. (text 2)

It is not possible to replace the underlined words with “to get” and “to make” respectively, because the use of 
“to” after the verb “stop”

(A) is impossible
(B) makes it formal 
(C) is ungrammatical 
(D) changes its meaning



Vestibular Estácio Medicina 2020.1    Campus Città14

MATEMÁTICA

 QUESTÃO 21
Admita que, para resolver um problema, um aluno deveria multiplicar um número x por 5, porém, ele se 
enganou e, ao invés de multiplicar, dividiu o número por 5.
O resultado calculado pelo aluno em relação ao número 5x corresponde a:

(A) 0,2%
(B) 0,4%
(C) 2%
(D) 4%

 QUESTÃO 23
O hexágono regular ABCDEF ilustrado abaixo contém o triângulo FMC, sendo M o ponto médio do lado AB.  

                                  

Se as áreas, em m2, desse hexágono e do triângulo FMC medem respectivamente p e q, o valor de p
q  é 

igual a:

(A) 3,2
(B) 3,0
(C) 2,8
(D) 2,6

A M B

CF

DE

 QUESTÃO 22
Foi aplicada uma pesquisa de satisfação sobre as disciplinas Matemática e Física em um grupo de 70 alunos, 
constatando-se o seguinte:

• O número de alunos que gostam de Matemática é o dobro dos que não gostam de nenhuma das duas 
disciplinas

• O número de alunos que gostam apenas de Física é igual a 1
4

 dos que gostam de Matemática

No grupo pesquisado, o número total de alunos que gostam de, pelo menos, uma das disciplinas é igual a:

(A) 70
(B) 60
(C) 50
(D) 40
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 QUESTÃO 24
Para traçar o gráfico da função afim definida por f (x) = -2x+6, um aluno determinou dois pontos distintos, P e 
Q,  e traçou a reta PQ.  Ao representar os dois pontos, ele trocou as posições das coordenadas, isto é, o par 
(x,y) pelo par (y,x). 
A reta PQ traçada pelo aluno é simétrica do gráfico de f(x) em relação à seguinte reta de equação:

(A) y + x  = 0
(B) y  – x = 0
(C) y  = 0
(D) x = 0

 QUESTÃO 25
Considere as funções quadráticas definidas por f (x)=x2 + bx + 4c e g(x) = 4x2 + bx + c.  
Se as raízes de f são –8 e 12, as raízes de g são:

(A) –2 e 3
(B) –8 e 12
(C) –16 e 24
(D) –32 e 48

 QUESTÃO 26
Considere a progressão geométrica (2, 4, 8, 16, 32, 64, ..., an ). A sequência formada pelos logaritmos na 
base 4 de cada elemento dessa progressão é:

( log42, log44, log48, log416, log432, log464,……..log4 an )

A soma dos trinta e um primeiros termos dessa sequência destacada é:

(A) 898
(B) 548
(C) 248
(D) 128

 QUESTÃO 27
Dois dados cúbicos têm suas faces numeradas de 1 a 6. Ao lançá-los sobre uma mesa, a probabilidade de se 
obterem dois números, cuja soma é igual a k, é 1

18
. 

O produto dos possíveis valores de k é igual a:

(A) 24
(B) 33
(C) 40
(D) 45
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 QUESTÃO 28
A figura abaixo representa um tetraedro regular T1 com vértice V e base ABC, e um tetraedro T2 de vértice B e 
base NMP.
 

                   
Os pontos M, N e P são médios de três arestas do tetraedro T1  e o volume do tetraedro T1 é 64 m3. 
A medida do volume do tetraedro T2, em m3, é igual a:

(A) 32
(B) 16
(C) 8
(D) 4

V

C
M

P

B

A

N
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 QUESTÃO 29
O recorde olímpico masculino atual nos 100 metros rasos pertence a Usain Bolt, que realizou a prova em 
aproximadamente 10 s. 
Sabe-se que o perímetro da Terra corresponde, em média, a 40000 km. A ordem de grandeza do tempo, em 
segundos, para percorrer o perímetro da Terra com a velocidade média de Bolt em seu recorde é:

(A) 103

(B) 105

(C) 107

(D) 109

 QUESTÃO 30
Considere um corpo que se desloca em movimento uniformemente variado retardado e retrógrado. 
A variação do deslocamento do corpo em função do tempo é representada no seguinte gráfico:

(A) s (km)

t (h)

  (C) s (km)

t (h)

(B) s (km)

t (h)

  (D) s (km)

t (h)

 QUESTÃO 31
Uma partícula, em repouso, é abandonada de uma altura de 10 m, quando inicia movimento de queda em 
direção ao solo. Sabe-se que a aceleração da gravidade é 10 m/s2 e que a partícula chega ao solo com uma 
velocidade de 12 m/s. 
Nesse caso, a porcentagem de energia dissipada durante a queda é igual a:

(A) 32
(B) 30
(C) 28
(D) 26
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 QUESTÃO 32
Um elevador hidráulico manual, formado por um êmbolo maior e outro menor, é utilizado para elevar um corpo 
de massa igual a 200 kg. A área do êmbolo maior é 500 vezes a área do êmbolo menor e o corpo encontra-se 
posicionado sobre o êmbolo maior.
Admitindo a aceleração da gravidade igual a 10 m/s2, a força, em newtons, que deve ser empreendida no 
êmbolo menor, para que o corpo suba com aceleração constante de 2 m/s2, deverá ser igual a:

(A) 4,5
(B) 4,8
(C) 5,1
(D) 5,4

 QUESTÃO 33
A figura abaixo representa as linhas de força da resultante do campo elétrico formado por duas cargas elétricas 
pontuais, A e B, mantidas fixas.

BA

Os sinais das cargas elétricas A e B são, respectivamente:

(A) positivo e positivo
(B) negativo e positivo
(C) negativo e negativo
(D) positivo e negativo
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 QUESTÃO 34
Em um calorímetro ideal, contendo certa quantidade de gelo a –40°C, é introduzida uma peça de ouro de 
massa 100 g a 220°C. Após determinado período de tempo, o sistema alcança equilíbrio térmico a 0°C e 
observa-se que metade da massa inicial de gelo passou pelo processo de fusão.
Considere as seguintes informações:

• calor específico do ouro: 0,03 cal/g°C
• calor específico do gelo: 0,5 cal/g°C
• calor latente de fusão do gelo: 80 cal/g

A massa inicial do gelo, em gramas, contida no calorímetro, é igual a:

(A) 11
(B) 12
(C) 13
(D) 14

 QUESTÃO 35
A progesterona é um hormônio encontrado em alta concentração na corrente sanguínea de mulheres grávidas, 
garantindo a implantação e o desenvolvimento do embrião no útero até o nascimento.
A diminuição do nível sanguíneo de progesterona logo após o parto está relacionada ao seguinte evento:

(A) retirada da placenta
(B) descamação do endométrio
(C) degeneração do corpo lúteo
(D) maturação do folículo ovariano

 QUESTÃO 36
Em resposta à ação de predadores e de parasitas, as plantas produzem compostos com atividade biocida que 
servem para sua defesa. Atentos a isso, pesquisadores investigam a utilização de extratos de plantas no controle 
de vetores de doenças, em busca de compostos naturais para a produção de inseticidas.
A atividade inseticida de compostos obtidos a partir de plantas pode contribuir no controle da seguinte doença:

(A) toxoplasmose
(B) leishmaniose
(C) leptospirose
(D) babesiose
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 QUESTÃO 37
Quando entram em contato com a parede intestinal, alimentos ricos em lipídeos ativam a secreção de um 
hormônio que induz a contração da vesícula biliar e estimula a liberação das enzimas digestivas pancreáticas.
O hormônio envolvido na digestão dos lipídeos é:

(A) gastrina
(B) secretina
(C) somatostatina
(D) colecistoquinina

 QUESTÃO 38
O plasma contém fatores de coagulação que ajudam a bloquear vazamentos quando os vasos sanguíneos 
são rompidos, formando o coágulo e interrompendo o sangramento. O dicumarol é um anticoagulante que 
interfere no metabolismo de uma vitamina necessária para a síntese hepática de quatro desses fatores de 
coagulação.
Essa vitamina, envolvida na síntese dos fatores de coagulação, é:

(A) D
(B) E
(C) K
(D) A

 QUESTÃO 39
A figura abaixo representa uma célula eucariótica durante a primeira divisão meiótica.

A fase da meiose que está representada na figura é denominada:

(A) prófase
(B) anáfase
(C) telófase
(D) metáfase
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 QUESTÃO 41
Na prática de atividade física intensa, a quantidade de oxigênio recebida pelas células musculares é insuficiente 
para realizar a respiração e produzir a energia necessária para contração e relaxamento dos músculos. 
Nessas situações, as células musculares passam a fermentar a glicose, na tentativa de liberar energia extra, 
formando uma molécula que se acumula no interior da fibra muscular e que provoca dores e cãibras.
A molécula acumulada nas células musculares durante a fermentação é denominada:

(A) citrato
(B) lactato
(C) malato
(D) piruvato

 QUESTÃO 42
O AZT é um medicamento com estrutura química semelhante à timidina trifosfato e com ação sobre alguns 
retrovírus, como o da imunodeficiência humana (HIV). O medicamento compete com a timidina trifosfato pela 
ligação à enzima viral transcriptase reversa, impedindo, assim, formação de novos vírus.
A molécula cuja síntese é bloqueada pela interação entre o AZT e a enzima viral é:

(A) DNA
(B) RNA
(C) proteína
(D) ribossomo

 QUESTÃO 40
Considere três genes humanos, A, B e C, localizados em cromossomos autossômicos diferentes e com 
segregação independente durante a meiose. Admita o cruzamento entre uma mulher com genótipo AaBBCc 
e um homem AAbbCc.
A probabilidade de esse cruzamento produzir um descendente com genótipo AABbcc é de:

(A) 1
2

(B) 1
4

(C) 1
8

(D) 1
16
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 QUESTÃO 43
As borboletas têm ciclo de vida com metamorfose completa. No estágio especializado para alimentação e 
crescimento, esses animais encontram-se na forma de lagarta passando, em seguida, para um estágio 
intermediário, em que se encontram na forma de pupa. Após esses estágios, ocorre a metamorfose da pupa 
para a forma adulta alada, momento no qual as borboletas estão especializadas para a dispersão e a reprodução. 
A vantagem adaptativa que esse ciclo de vida proporciona a esses insetos é:

(A) aumento do número de indivíduos adultos
(B) diminuição da competição interespecífica
(C) redução da taxa de mortalidade juvenil 
(D) maior interação predador-presa

 QUESTÃO 44
A molécula a seguir é um álcool e é classificada como um composto quiral.

OH

A quantidade de enantiômeros referentes a essa molécula é:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

 QUESTÃO 45
Em um reator, 14,0 g de pent-2-eno foram hidrogenados por completo em reação com H2. 
A massa, em gramas, de H2 consumida nessa reação é igual a:

(A) 0,4
(B) 0,8
(C) 1,2
(D) 1,6
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 QUESTÃO 49
Considere uma solução aquosa de HNO3. Com o intuito de verificar sua concentração, 50 mL dessa solução 
foram completamente neutralizados com 30 mL de uma solução de NaOH de concentração 0,5 mol/L.
A concentração da solução aquosa de HNO3, em mol/L, corresponde a: 

(A) 0,3
(B) 0,6
(C) 0,9
(D) 1,2

 QUESTÃO 48
O dissulfeto de carbono, CS2, é um composto empregado como solvente em aplicações industriais e 
laboratoriais. 
A geometria molecular desse composto é classificada como:

(A) linear
(B) angular
(C) tetraédrica
(D) trigonal plana

 QUESTÃO 47
Para remoção de CO2 em amostras de ar atmosférico, reage-se o ar com solução aquosa de Ca(OH)2.

Nessa reação, forma-se um sal que apresenta a seguinte fórmula química:

(A) CaO
(B) CaC
(C) Ca2CO
(D) CaCO3

 QUESTÃO 46
O nitrato de potássio, KNO3, é um sal empregado como fertilizante por ser composto por dois elementos 
químicos fundamentais ao crescimento de vegetais: potássio e nitrogênio. 
O potássio apresenta número de oxidação fixo, enquanto o nitrogênio é um elemento de número de oxidação 
variável.
O número de oxidação do nitrogênio nesse sal corresponde a:

(A) +1
(B) +3
(C) +5
(D) +7
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 QUESTÃO 50
Observe o equilíbrio químico representado na equação a seguir:

2 NO (g)   N2 (g) + O2 (g)       ∆H < 0

Considere os parâmetros químicos e físicos envolvidos nessa reação.
Para aumentar a concentração de O2, deve-se aumentar o seguinte parâmetro:

(A) pressão
(B) temperatura
(C) concentração de N2

(D) concentração de NO

 QUESTÃO 51
Na análise de determinada solução aquosa a 25°C,  foram identificadas as seguintes informações:

 • concentração de íons H+ = 10–6  mol/L
 • produto iônico da água = 10–14

Neste caso, a solução aquosa analisada apresenta o seguinte valor de pOH:

(A) 4
(B) 8
(C) 10
(D) 12

 QUESTÃO 52
Observou-se, em um período de 280 dias, que uma amostra de 200 mg de polônio-210 reduziu a 50 mg com 
a emissão de partículas alfa.
Com base nessas informações, o tempo de meia-vida, em dias, do polônio-210 é:

(A) 60
(B) 70
(C) 140
(D) 180
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 QUESTÃO 54
 
O número de matrículas de estudantes negros e pardos nas universidades e faculdades públicas no 
Brasil ultrapassou, pela primeira vez, o de brancos. Em 2018, esse grupo passou a representar 50,3% 
dos estudantes do ensino superior da rede pública, segundo a pesquisa Desigualdades Sociais por 
Cor ou Raça no Brasil, publicada pelo IBGE. Embora representem hoje mais da metade dos estudantes 
nas universidades federais, esse grupo ainda permanece sub-representado, já que corresponde hoje a 
55,8% da população brasileira.

Adaptado de brasil.elpais.com. Publicado em 13/11/2019

A partir da notícia, uma explicação histórica para o percentual alcançado apenas em 2018 e uma política pública 
que permitiu sua ampliação foram, respectivamente:

(A) informalidade laboral e bolsa família
(B) legado escravista e ações afirmativas
(C) preconceito estrutural e ensino gratuito
(D) herança genética e seleção meritocrática

 QUESTÃO 53

 

pt.wikipedia.org. Acesso em nov. 2019 

Quando a República foi proclamada, a primeira bandeira, provisória, era semelhante à dos Estados 
Unidos, com listras horizontais, mas com as cores verde e amarela. Insatisfeitos com a “cópia” 
elaboraram uma nova bandeira, apresentada quatro dias depois, que mantém o molde anterior, mas 
substitui o brasão de armas do Império pelo céu no momento da proclamação. O astrônomo Manuel 
Pereira Reis (1837-1922) foi o responsável por registrar o mapa estelar.

Adaptado de folha.uol.com.br. Acesso em nov. 2019

As duas bandeiras criadas após a proclamação da República representam, respectivamente, as seguintes 
ideologias para organização do novo regime:

(A) liberalismo e positivismo
(B) federalismo e jacobinismo
(C) individualismo e conservadorismo
(D) empreendedorismo e cientificismo

Bandeira do Império  
(1822-1889)

1ª Bandeira Republicana 
15/11/1889 até 19/11/1889

2ª Bandeira Republicana 
19/11/1889 até hoje
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 QUESTÃO 55
REJEITOS PLÁSTICOS PRODUZIDOS E INADEQUADAMENTE GERIDOS (2015)

Adaptado de grida.no. Acesso em 10/10/2019

Considerando os tamanhos das populações litorâneas e os dados sobre gerenciamento inadequado do 
plástico, o continente que constitui a maior fonte desse tipo de contaminação dos oceanos é a:

(A) Ásia
(B) África
(C) Europa
(D) América

População no litoral
(em milhões de pessoas)

Produção de rejeitos plásticos
(milhares de toneladas por dia - 2010)

menos de 1
1 a 2
2 a 10
10 a 50
50 a 263
país sem litoral

Produção total 
de rejeitos plásticos

37

10

1
0,2

proporção de rejeitos plásticos 
inadequadamente geridos

União Européia
Noruega
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 QUESTÃO 57
A tabela abaixo apresenta três situações hipotéticas de transporte de produtos em realidades nacionais 
distintas.

 

As redes nacionais de transporte de carga devem, além de levar em conta os custos de cada modal, se adequar 
às realidades socioeconômica e territorial de cada país. 
Considerando essas variáveis, os países A, B e C devem priorizar, respectivamente, os seguintes meios de 
transporte de carga:

(A) aéreo – ferroviário – rodoviário
(B) rodoviário – aéreo – hidroviário
(C) ferroviário – hidroviário – aéreo
(D) hidroviário – rodoviário – ferroviário

País Extensão territorial Relevo 
predominante

Característica climática 
predominante

Produtos mais 
transportados para os 
portos exportadores

A Grande Planícies Tropical Úmido Agrícolas

B Pequeno Planaltos Temperado Oceânico Eletrônicos

C Grande Planícies Frio Continental Minerais

 QUESTÃO 56
 

Disponível em: i.redd.it/gf06ce5o4tk11.png. Acesso em 10/10/2019

A decisão do referendo de 2016, ironizada na charge, demorou a ser concretizada. Essa demora está 
relacionada à definição do seguinte tópico da negociação: 

(A) cotas dos produtos britânicos na Europa
(B) controles das fronteiras terrestres na Irlanda
(C) direitos dos indivíduos migrantes no Reino Unido
(D) ritmos das medidas emancipacionistas na Escócia
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 QUESTÃO 59
 
Não há atos oficiais na China em memória do massacre na Praça da Paz Celestial (Tiananmen) de 
Pequim, em 1989. Em vez disso, o que aconteceu nos dias 03 e 04 de junho é lembrado todo ano em um 
grande esforço do governo que poderia muito bem ser classificado como um ato de “esquecimento”. 
Nas semanas que antecedem a data, a máquina de censura entra em ação e ativa sua ampla rede de 
algoritmos, além de milhares de pessoas, para apagar qualquer referência à efeméride na internet, 
mesmo que não seja direta. Quem for identificado na tentativa de burlar os mecanismos de controle 
pode ser detido. As penas podem chegar a três anos e meio de prisão. O simples ato de compartilhar 
imagens no Twitter pode resultar em cadeia - mesmo que a maioria dos usuários de internet na China 
não tenha acesso à plataforma.

Adaptado de bbc.com. Publicado em 03/06/2019

Diante do episódio ocorrido em 1989, a explicação para a atitude do governo chinês descrita é:

(A) inibir ações terroristas
(B) coibir manipulações midiáticas
(C) evitar questionamentos políticos
(D) impedir interferências estrangeiras

 QUESTÃO 58

 

Adaptado de educacao.estadao.com.br. Publicado em 07/11/2019

A capa da edição do Jornal do Brasil de 14 de dezembro de 1968 foi publicada no dia seguinte à edição do 
AI-5. 
Sua análise revela a seguinte ação por parte do jornal:

(A) apoio à censura política
(B) adesão ao regime vigente
(C) contestação à escalada repressiva
(D) questionamento ao modelo econômico

Tempo negro. Tempe-
ratura sufocante. O ar
está irrespirável. O
país está sendo varri-
do por fortes ventos;
Max.: 33°, em Brasí-
lia. Mín.: 5°, nas La-
ranjeiras.

Ontem foi
o Dia
dos Cegos

(Página 12)
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 QUESTÃO 60
RADIAÇÃO SOLAR NA EUROPA

 

 

Disponível em electronica-pt.com. Acesso em 09/10/2019

Além da latitude, outro fator importante para explicar as desigualdades espaciais quanto ao potencial para 
geração de energia fotovoltaica na Europa é:

(A) altitude
(B) urbanização
(C) maritimidade
(D) nebulosidade

<600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200>

<450 

Radiância  [kWh/m2]

Eletricidade Solar  [kWhWp]
1650>600 750 900 1050 1200 1350 1500
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Rg
(280)

30

Zn
65,5

1,6

48

Cd
112,5

1,7

80

Hg
200,5

1,9

112

Cn
(285)

66

Dy
162,5

1,2 67

Ho
165

1,2 68

Er
167

1,257

La
139

58

Ce
140

1,1 59

Pr
141

1,1 60

Nd
144

1,1 61

Pm
(145)

1,1 62

Sm
150

1,2 63

Eu
152

1,2 64

Gd
157

1,2 65

Tb
159

1,2

98

Cf
(251)

1,3 99

Es
(252)

1,3 100

Fm
(257)

1,389

Ac
227

90

Th
232

1,3 91

Pa
231

1,5 92

U
238

1,7 93

Np
237

1,3 94

Pu
(244)

1,3 95

Am
(243)

1,3 96

Cm
(247)

97

Bk
(247)

1,3

71

Lu
175

69

Tm
169

1,2 70

Yb
173

1,2

103

Lr
(262)

101

Md
(258)

1,3 102

No
(259)

1,3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I A

II A

III B IV B V B VI B VII B VIII B I B II B

III A IV A V A VI A VII A

VIII A

ac
tin

íd
eo

s
la

nt
an

íd
eo

s

116

Lv
(293)

1,1

1,1 1,3 1,3

1,3

117

Ts
(294)

118

Og
(294)

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA DOS ELEMENTOS

(Adaptado da IUPAC - 2018)

Ordem crescente de energia dos subníveis: 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p
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