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TEXTO   1

A AVÓ, A CIDADE E O SEMÁFORO

Quando ouviu dizer que eu ia à cidade, Vovó Ndzima emitiu as maiores suspeitas:

– E vai ficar em casa de quem?

– Fico no hotel, avó.

– Hotel? Mas é casa de quem?

Explicar, como? Ainda assim, ensaiei: de ninguém, ora. A velha fermentou nova desconfiança: uma casa de 
ninguém?

A mim me tinha cabido um prémio do Ministério. Eu tinha sido o melhor professor rural. E o prémio era 
visitar a grande cidade. Quando, em casa, anunciei a boa nova, a minha mais-velha não se impressionou com 
meu orgulho. E franziu a voz:

– E, lá, quem lhe faz o prato?

– Um cozinheiro, avó.

– Como se chama esse cozinheiro?

Ri, sem palavra. Mas, para ela, não havia riso, nem motivo. Cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No 
alimento se coloca ternura ou ódio. Na panela se verte tempero ou veneno. 

– Cozinhar não é serviço, meu neto – disse ela. – Cozinhar é um modo de amar os outros.

 Ainda tentei desviar-me, ganhar uma distracção. Mas as perguntas se somavam, sem fim.

Poço, fogueira, esteira: o assunto pedia muita explicação. E divaguei, longo e lento. Que aquilo, lá, tudo 
era de outro fazer. Mas ela não arredou coração. Não ter família, lá na cidade, era coisa que não lhe cabia. 
A pessoa viaja é para ser esperado, do outro lado a mão de gente que é nossa, com nome e história. Para 
a avó, um país estrangeiro começa onde já não reconhecemos parente.

– Vai deitar em cama que uma qualquer lençolou?

Dia seguinte, penetrei na penumbra da cozinha, preparado para breve e sumária despedida, quando deparei 
com ela, bem sentada no meio do terreiro. Parecia estar entronada, a cadeira bem no centro do universo. 
Mostrou-me uns papéis.

– São os bilhetes.

– Que bilhetes?

– Eu vou consigo, meu neto.

Foi assim que me vi, acabrunhado, no velho autocarro. Engolíamos poeiras enquanto os alto-falantes 
espalhavam um roufenho ximandjemandje. A avó Ndzima, gordíssima, esparramada no assento, ia dormindo. 
No colo enorme, a avó transportava a cangarra com galinhas vivas. Antes de partir, ainda a tentara demover: 
ao menos fossem pouquitas as aves de criação.

– Poucas como? Se você mesmo disse que lá não semeiam capoeiras.

Quando entrámos no hotel, a gerência não autorizou aquela invasão avícola. Todavia, a avó falou tanto e 
tão alto que lhe abriram alas pelos corredores. Depois de instalados, Ndzima desceu à cozinha. Não me quis 
como companhia. Demorou tempo demais. Não poderia estar apenas a entregar os galináceos. Por fim, lá 
saiu. Vinha de sorriso:

– Pronto, já confirmei sobre o cozinheiro…

– Confirmou o quê, avó?

– Ele é da nossa terra, não há problema. Só falta conhecer quem faz a sua cama.
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QUESTÃO     01
A interlocução que se estabelece entre os personagens se baseia na seguinte temática:

(A) embate entre culturas distintas
(B) divergência de opiniões políticas
(C) imposição de carência econômica
(D) semelhanças nos hábitos cotidianos

Aconteceu, depois. Chegado do Ministério, dei pela ausência da avó. Não estava no quarto, nem no hotel. 
Me urgenciei, aflito, pelas ruas no encalço dela. E deparei com o que viria a repetir-se todas tardes, a vovó 
Ndzima entre os mendigos, na esquina dos semáforos. Um aperto me minguou o coração: pedinte, a nossa 
mais-velha?! As luzes do semáforo me chicoteavam o rosto:

– Venha para casa, avó!

– Casa?!

– Para o hotel. Venha.

Passou-se o tempo. Por fim, chegou o dia do regresso à nossa aldeia. Fui ao quarto da vovó para lhe oferecer 
ajuda para os carregos. Tombou-me o peito ao assomar à porta: ela estava derramada no chão, onde sempre 
dormira, as tralhas espalhadas sem nenhum propósito de serem embaladas.

– Ainda não fez as malas, avó?

– Vou ficar, meu neto.

O silêncio me atropelou, um riso parvo pincelando-me o rosto.

– Vai ficar, como?

– Não se preocupe. Eu já conheço os cantos disto aqui.

– Vai ficar sozinha?

– Lá, na aldeia, ainda estou mais sozinha.

A sua certeza era tanta que o meu argumento murchou. O autocarro demorou a sair. Quando passámos pela 
esquina dos semáforos, não tive coragem de olhar para trás.

O Verão passou e as chuvadas já não espreitavam os céus quando recebi encomenda de Ndzima. Abri, 
sôfrego, o envelope. E entre os meus dedos uns dinheiros, velhos e encarquilhados, tombaram no chão da 
escola. Um bilhete, que ela ditara para que alguém escrevesse, explicava: a avó me pagava uma passagem 
para que eu a visitasse na cidade. Senti luzes me acendendo o rosto ao ler as últimas linhas da carta: “… 
agora, neto, durmo aqui perto do semáforo. Faz-me bem aquelas luzinhas, amarelas, vermelhas. Quando 
fecho os olhos até parece que escuto a fogueira, crepitando em nosso velho quintal…”.

Mia Couto  
(“O Fio das Missangas”. São Paulo: Companhia das Letras, 2016)

40

45

50

55

60

QUESTÃO     02
Na primeira parte do conto, o estranhamento da avó se baseia no seguinte aspecto relativo à cidade:

(A) hierarquia no trabalho
(B) respeito aos ancestrais 
(C) desentendimento na família 
(D) impessoalidade nas relações



LINGUAGENS

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS     VESTIBULAR MEDICINA 2020.1 - 2º EDITAL 5

QUESTÃO     03
Com a decisão de permanecer na cidade, a avó apresenta explicação sugerindo crítica a:

(A) solidão da velhice
(B) exaltação da pobreza
(C) renovação das tradições
(D) superpopulação das cidades

QUESTÃO     04
Mia Couto explicita, no conto, marcas de sua origem. Uma marca linguística dessa origem pode ser observada em:

(A) verbos no passado
(B) sinais de pontuação
(C) indicações de tempo
(D) seleção de vocabulário

QUESTÃO     05
A sua certeza era tanta que o meu argumento murchou (l. 57)

No trecho, ocorre a seguinte figura de linguagem:

(A) antítese
(B) paradoxo
(C) metáfora
(D) eufemismo

QUESTÃO     06
Cozinhar é o mais privado e arriscado ato. No alimento se coloca ternura ou ódio (l. 13-14)

O conectivo que estabelece adequadamente a relação entre as frases acima é:

(A) se
(B) pois
(C) como 
(D) embora

QUESTÃO     07
Tombou-me o peito ao assomar à porta: ela estava derramada no chão, onde sempre dormira,  

as tralhas espalhadas sem nenhum propósito de serem embaladas (l. 48-49)

Na cena, a seleção das palavras em destaque produz o efeito de:

(A) relativizar o consentimento do narrador
(B) minimizar a decepção com a aldeia natal
(C) intensificar  o espanto com a decisão sugerida
(D) expor o alívio com o distanciamento provocado
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QUESTÃO     08
Em algumas passagens do texto, um ponto de vista da personagem avó está presente na fala do narrador. Um 
exemplo desse recurso encontra-se no seguinte trecho:

(A) “A pessoa viaja é para ser esperado, do outro lado a mão de gente que é nossa, com nome e história” (l. 19)
(B) “Antes de partir, ainda a tentara demover: ao menos fossem pouquitas as aves de criação” (l. 30-31 )
(C) “E deparei com o que viria a repetir-se todas tardes, a vovó Ndzima entre os mendigos, na esquina dos 

semáforos” (l. 41-42 )
(D) “O Verão passou e as chuvadas já não espreitavam os céus quando recebi encomenda de Ndzima” (l. 59 )

TEXTO   2

SOBERANIA ALIMENTAR: VOCÊ TEM FOME DE QUÊ?

O século XXI apresenta todas as contradições do nosso sistema de produção e consumo ao longo do século 
passado. Sua face mais perversa é escancarada em eventos climáticos e em uma questão ancestral que a 
humanidade ainda não conseguiu contornar: a fome, que hoje atinge em torno de 1 bilhão de pessoas no 
mundo. Sem mencionar o outro bilhão que sofre com a fome oculta, carência de micronutrientes necessários 
à vida com qualidade.

Ainda que a fome tenha diminuído nas últimas décadas do século XX, o número de pessoas subnutridas não 
baixou. Cerca de 840 milhões estão em situação de desnutrição, segundo dados da Organização das Nações 
Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO).

A importância do tema é anunciada desde a Conferência Mundial da Alimentação realizada em 1974, em 
Roma, época em que se iniciou a construção do conceito de segurança alimentar. Àquela altura, o conceito 
fazia referência à capacidade das nações de suprir as necessidades alimentares de seus habitantes, muitas 
vezes sem considerar a distância entre a produção e o consumo dentro de um mesmo país.

Essa interpretação levou à ideia de que não haveria alimentos suficientes à demanda mundial e, portanto, a 
questão era turbinar a produção de alimentos por meio da mecanização e uso de adubos sintéticos, o que, 
posteriormente, gerou avanços na transgenia e uso de pesticidas, muitos hoje proibidos. Era a chamada 
Revolução Verde, iniciada na década de 60, desenvolvendo práticas que têm se mostrado insustentáveis.

A origem do problema atual está em pensar a fome isoladamente, sem considerar o predomínio da 
agricultura dita convencional e sua lógica produtivista, com a ideia de que é necessário produzir sempre 
mais. Se assim fosse, não teríamos tanto para desperdiçar: 1/3 dos alimentos produzidos no mundo se perde 
mesmo antes de chegar às pessoas.

Nosso distanciamento da maneira como nossos antepassados compreendiam a natureza e a produção de 
alimentos levou-nos a essa situação de caos alimentar, com a diminuição de nossa biodiversidade. Nossas 
escolhas alimentares no último século têm reforçado um sistema de produção e consumo insustentável 
– a ponto de acreditarmos em mitos como, por exemplo, a ameaça de desabastecimento se houver uma 
transição para a produção orgânica. São hábitos que nos fazem reféns do uso de “produtos comestíveis” que, 
provavelmente, nossas avós nem considerariam alimento.

Tal sistema de produção “desterritorializa” a agricultura. Nossos alimentos chegam aos supermercados, 
muitas vezes, depois de percorrer milhares de quilômetros, em substituição ou concorrência aos produzidos 
próximos às cidades. Isso provoca um sem-número de desperdícios, custos de transporte, uso de pesticidas. 
Daí a urgência em pensarmos novas organizações dos atuais intercâmbios internacionais, além de 
reagrupamentos regionais de países produtores agrícolas.

continua

05

10

15

20

25

30



LINGUAGENS

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS     VESTIBULAR MEDICINA 2020.1 - 2º EDITAL 7

Precisamos redescobrir os produtores locais, pensar em circuitos alimentares curtos – sistemas de compras 
com proximidade geográfica e relacional, com apenas um intermediário entre o produtor e o consumidor 
final. Quanto mais regionalizada a produção, normalmente, mais saudável e bem remunerado será aquele 
que é o principal sujeito desse processo: o agricultor. Defendemos aqui uma verdadeira “desglobalização” 
da produção de alimentos.

Influenciados por essa perspectiva, nos últimos anos assistimos à redescoberta da cozinha nacional em suas 
expressões regionais: modos de fazer, técnicas, ingredientes, sabores e saberes esquecidos que agora fazem 
brilhar os olhos dos chefs de cozinha, consolidando a reputação da nossa gastronomia no mundo. Nenhum 
país é desenvolvido ou rico se não respeitar sua biodiversidade, se não olhar sem preconceitos para a sua 
cozinha e com mais cuidado para aquilo que come.

Sandro Dias 
Adaptado de epoca.globo.com. Atualizado em 06/05/2015  

35
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QUESTÃO     09
Uma das crenças sobre alimentação rejeitadas no texto se refere à ideia de que:

(A) a fome é provocada pela falta de alimentos para todos
(B) a tecnologia no campo substitui o trabalho do agricultor
(C) a população decresce com o aumento da produção agrícola
(D) a indústria se move de acordo com os desejos dos consumidores

QUESTÃO     10
Sem mencionar o outro bilhão que sofre com a fome oculta, carência  

de micronutrientes necessários à vida com qualidade (l. 4-5)

No texto, a expressão sublinhada estabelece, com a frase anterior, a função de:

(A) neutralizar um alerta atual
(B) reforçar uma realidade grave
(C) rejeitar um consenso evidente
(D) subestimar um dado relevante

QUESTÃO     11
No terceiro parágrafo, o enunciador explica o início da formulação do conceito de “segurança alimentar”. 
Uma consequência, apontada no texto, dessa formulação inicial é:

(A) geração de práticas danosas ao meio ambiente
(B) composição de coletivos de pequenas agricultores
(C) consolidação de produtos saudáveis no consumo diário
(D) formação de redes solidárias de circulação de alimentos
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QUESTÃO     12
Ao longo do texto, o autor constrói críticas ao modelo vigente de produção. 
Um argumento para essa crítica é apresentado em:

(A) “A importância do tema é anunciada desde a Conferência Mundial da Alimentação realizada em 1974” (l. 9)
(B) “Àquela altura, o conceito fazia referência à capacidade das nações de suprir as necessidades alimentares de seus 

habitantes” (l. 10-11)
(C) “Isso provoca um sem-número de desperdícios, custos de transporte, uso de pesticidas” (l. 29)
(D) “Influenciados por essa perspectiva, nos últimos anos assistimos à redescoberta da cozinha nacional em suas 

expressões regionais” (l. 37-38)

QUESTÃO     13
No texto, o autor se refere à “desglobalização” da produção de alimentos. 
De acordo com a discussão, esse processo leva em consideração o seguinte aspecto:

(A) valorização da indústria transnacional
(B) incentivo à superação das fronteiras regionais
(C) vinculação ao local da produção e do consumo
(D) retrocesso da agricultura a modelos ultrapassados

QUESTÃO     14
No sexto parágrafo, “nossos antepassados” são mencionados. 
Essa menção tem o propósito argumentativo de:

(A) expor experiência pessoal ao leitor
(B) sugerir mecanização da produção agrícola 
(C) propor parâmetro de crítica ao sistema atual
(D) reforçar necessidade de ultrapassar modelos antigos

QUESTÃO     15
Influenciados por essa perspectiva, nos últimos anos assistimos à redescoberta da cozinha nacional em suas 
expressões regionais: modos de fazer, técnicas, ingredientes, sabores e saberes esquecidos que agora fazem 
brilhar os olhos dos chefs de cozinha, consolidando a reputação da nossa gastronomia no mundo (l. 37-39)

No trecho, o emprego dos dois-pontos tem a função de:

(A) introduzir um crítica
(B) especificar uma ideia
(C) comparar uma prática
(D) contrapor um argumento
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
No texto 1, a avó afirma que “cozinhar é um modo de amar os outros”. No texto 2, o autor analisa a construção 
do conceito de “segurança alimentar” e seus impactos no modelo atual de produção de alimentos.

A partir dessa relação, apresente seu ponto de vista, em um texto dissertativo-argumentativo, entre 20 e 30 
linhas, sobre a seguinte questão:

É possível conciliar alimentação saudável com a rotina contemporânea?

Utilize a norma-padrão da língua e atribua um título ao seu texto.
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TEXTO   1

Physis: Revista de Saúde Coletiva

ACERCAMIENTO ANTROPOLÓGICO  
DE LA ALIMENTACIÓN Y SALUD EN MÉXICO 
Miriam Bertran Vilà
Profesora-investigadora. Departamento de Atención a la Salud. Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco. México.

Resumen: En este artículo presento un panorama de la alimentación en México, particularmente sobre 
la ciudad de México desde una perspectiva antropológica considerando aspectos socioculturales y 
económicos. Inicia con una breve revisión de los estudios antropológicos sobre alimentación en México, para 
reconocer tanto los aportes metodológicos como los principales problemas de estudio. Posteriormente, se 
presentan algunos datos de contextualización del país y de la ciudad que enmarcan los datos nutricios y 
alimentarios característicos. En las siguientes secciones se proponen algunas explicaciones sobre algunos 
de los fenómenos alimentarios contemporáneos, donde la obesidad es la característica principal en una 
sociedad de reciente acceso al consumo masivo, al mismo tiempo que se enfrenta al ideal cultural de 
delgadez. Los datos sobre la alimentación en México y los fenómenos sociales relacionados dan cuenta 
de la complejidad del fenómeno alimentario y de cómo los procesos macrosociales afectan las decisiones 
cotidianas de la gente. El análisis antropológico de la alimentación en la población mexicana ha permitido 
mostrar la relación entre estos procesos históricamente y en fechas recientes. Son la muestra de la utilidad 
de la metodología antropológica para estudiar la alimentación contemporánea, llena de contradicciones, 
que tienen que ver con el desarrollo del capitalismo y la sociedad de consumo, la promoción al consumo, y el 
acceso inmediato a él, la medicalización de la vida cotidiana, las ideas sobre el control corporal, y la imagen 
como un elemento de estatus.

Retirado de scielosp.org, 10/06/2019
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TEXTO   2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retirado de picpanzee.com, 10/06/2019

Usted tiene una
enfermedad

Dios mio!
Voy a morir!

Pero se puede curar con 
alimentación saludable y 

ejercicios físicos

DIOS MIO!!
VOY A MORIR!!
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QUESTÃO     16
Según lo que se presenta en el texto I, la principal contribución de la perspectiva adoptada - antropológica de la 
alimentación y de la salud - ha sido:

(A) presentar un panorama de la alimentación en México
(B) enmarcar los datos nutricios y alimentarios característicos del país
(C) mostrar la relación entre procesos históricos y recientes sobre el tema
(D) explicar sobre algunos de los fenómenos alimentarios contemporáneos

QUESTÃO     17
Según el texto I, la alimentación contemporánea está llena de contradicciones. Dentre las oposiciones puestas a 
seguir, están presentes en el texto:

 I. obesidad x consumo masivo
 II. obesidad x delgadez
 III. procesos macrosociales x decisiones cotidianas
 IV. promoción al consumo x ideal cultural de delgadez
 V. desarrollo del capitalismo x promoción al consumo
 VI. medicalización de la vida x imagen como estatus

(A) las oposiciones I y  III
(B) las oposiciones II y IV
(C) las oposiciones III y V
(D) las oposiciones IV y VI

QUESTÃO     18
En el texto 2, el personaje que representa el paciente repite la misma habla de dos modos distintos. Tal repetición 
representa que el paciente

(A) no comprendió lo que dijo el médico
(B) recibió bien la noticia dada por el médico
(C) no va a hacer lo que recomienda el médico
(D) va a morir desengañado por el diagnóstico del médico

QUESTÃO     19
El uso de “pero” en el tercer cuadro del texto 2 indica que el médico:

(A) confirma lo que dijo anteriormente
(B) confirma lo que dijo el paciente anteriormente
(C) trae una nueva información que ameniza lo que dijo antes
(D) trae una nueva información que intensifica lo que dijo antes
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QUESTÃO     20
El texto 1 presenta algunas explicaciones sobre algunos de los fenómenos alimentarios contemporáneos. Una 
explicación presentada en el texto 1 que podría justificar la situación presentada en el texto 2 es la

(A) medicalización de la vida cotidiana
(B) búsqueda por un ideal cultural de delgadez
(C) presencia de la imagen como un elemento de estatus social
(D) relación entre procesos macrosociales y decisiones cotidianas
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LINGUAGENS     INGLÊS

TEXTO   1

NUTRITION RESEARCH TO AFFECT FOOD AND A HEALTHY LIFESPAN 
Authors: 
Sarah D. Ohlhorst, Robert Russell, Dennis Bier, David M. Klurfeld, Zhaoping Li, Jonathan R. Mein, John Milner, A. Catharine Ross, Patrick Stover, Emily 
Konopka

Advances in Nutrition, Volume 4, Issue 5, September 2013, Pages 579–584,  
https://doi.org/10.3945/an.113.004176

ABSTRACT

Proper nutrition offers one of the most effective and least costly ways to decrease the burden of many 
diseases and their associated risk factors, including obesity. Nutrition research holds the key to increasing 
our understanding of the causes of obesity and its related comorbidities and thus holds promise to markedly 
influence global health and economies. After outreach to 75 thought leaders, the American Society for 
Nutrition (ASN) convened a Working Group to identify the nutrition research needs whose advancement 
will have the greatest projected impact on the future health and well-being of global populations. ASN’s 
Nutrition Research Needs focus on the following high priority areas: 1) variability in individual responses 
to diet and foods; 2) healthy growth, development, and reproduction; 3) health maintenance; 4) medical 
management; 5) nutrition-related behaviors; and 6) food supply/environment. ASN hopes the Nutrition 
Research Needs will prompt collaboration among scientists across all disciplines to advance this challenging 
research agenda given the high potential for translation and impact on public health. Furthermore, ASN 
hopes the findings from the Nutrition Research Needs will stimulate the development and adoption of new 
and innovative strategies that can be applied toward the prevention and treatment of nutrition-related 
diseases. The multidisciplinary nature of nutrition research requires stakeholders with differing areas of 
expertise to collaborate on multifaceted approaches to establish the evidence-based nutrition guidance 
and policies that will lead to better health for the global population. 
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EXTRA VEGETABLE ON YOUR PIZZA?

YOU GUYS ARE
WAY COOLER 

THAN THE OTHER
LUNCH LADY!

SALT STARCH

PIZZA
FRIES
PIZZA FRIES
FRIED PIZZ

SCHOOL
LUNCH
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LINGUAGENS    INGLÊS

QUESTÃO     16
Although the two texts represent different genres (an abstract and a cartoon), they both have the same theme.
The theme discussed in both texts is the one below:

(A)  future well-being
(B)  proper nutrition diet
(C)  recent nutrition research
(D)  effective agriculture supply

QUESTÃO     17
The first text presents what they consider to be the next step against obesity.
This next step is the following action to:

(A) understand whether nutrition is one of the key causes of obesity and its related comorbidities
(B) influence global health and economics by presenting the results of research on nutrition and obesity
(C) stimulate the development and adoption of new and innovative prevention and treatment strategies
(D) identify which nutrition research impacts the most on the future health and well-being of global populations

QUESTÃO     18
the American Society for Nutrition (ASN) convened a Working Group to identify the nutrition research  

needs whose advancement will have the greatest projected impact on the future health  
and well-being of global populations. (text 1 – l. 4-6)

The underlined word refers back to the words below:

(A) a Working Group
(B) global populations
(C) the nutrition research
(D) The American Society for Nutrition

QUESTÃO     19
Furthermore, ASN hopes the findings from the Nutrition Research Needs will stimulate the development and adoption 
of new and innovative strategies
The underlined word is similar in meaning to the one below:

(A) and
(B) that
(C) thus
(D) after

QUESTÃO     20
In the second text, we can see the word “starch” next to the word “salt”.
The word starch corresponds to:

(A) fried pizzas
(B) breadsticks
(C) a kind of potato
(D) a kind of carbohydrate
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QUESTÃO     21
Uma cafeteira contém, inicialmente, n litros de água. Após serem feitos alguns cafezinhos, observou-se que 20% 
dessa água foi gasto. Em seguida, foi acrescentado à cafeteira 20% do volume da água restante, totalizando com isso 
4,8 litros de água. 
O valor de n é igual a:

(A) 5,4
(B) 5,0
(C) 4,8
(D) 4,0

QUESTÃO     22
As cartas I, II e III contêm um número real, conforme tabela abaixo: 

O maior e o menor dos três números estão indicados, respectivamente, nas seguintes cartas:

(A) II e I
(B) III e I
(C) III e II
(D) II e III

CARTAS NÚMEROS

I √2

II 3√3

III 5√5

QUESTÃO     23
No plano cartesiano abaixo, estão representados os gráficos das funções afins f  e g que intersectam o eixo x nos 
pontos A e B, respectivamente.

g f

A

P

B

y

x

.

O triângulo PAB é retângulo isósceles e o ponto P (√2,√2) é a interseção das retas. 
A soma das raízes dessas funções é igual a:

(A) 4√2
(B)  3√2
(C) 2√2
(D) √2
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QUESTÃO     24
Considere que o quadrilátero ABCD representado abaixo possui lados DC = CB = 40m, e o ângulo DĈB = 120°.

D

C

BA

120º

.

.

A área desse quadrilátero , em  m2, é igual a:

(A) 1600
(B) 3200
(C) 1600√3
(D) 3200√3

QUESTÃO     26
Considere as duas funções quadráticas definidas por f (x) = x 2 + bx + c e g(x) = 4x 2 + 4bx + 4c para todo x real. 
Se os vértices dos gráficos de f  e g são respectivamente V1(x1, y1) e V2(x2, y2), o valor da expressão x2

x1

 +  y2
y1

 é:

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

QUESTÃO     25
A sequência abaixo representa três termos de uma progressão aritmética:

      (log x ;  log y ;  1
10

 )

 Se x e y são números reais positivos, a razão    y
2

x  é igual a:

(A) 10

(B) 1
10

(C) √10

(D) 10√10
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QUESTÃO     28
Um homem possui em sua adega apenas 10 garrafas de vinho, sendo 6 de vinhos portugueses e 4 de chilenos. 
Se durante um evento ele pega ao acaso duas dessas garrafas, a probabilidade de ambas serem de vinhos chilenos 
é igual a:

(A) 1
12

(B) 2
15

(C) 2
5

(D) 2
3

QUESTÃO     27
Um professor de matemática propôs que os alunos determinassem o volume de uma pirâmide quadrangular regular 
que possui todas as arestas iguais, conhecendo apenas a medida H de sua altura. 
O volume dessa pirâmide é igual ao produto de H 3 pelo número: 

(A)   3

(B) 3
2

(C) 2
3

(D) 1
3
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QUESTÃO     29
A luz proveniente de Netuno leva cerca de 14.000 segundos para chegar até a Terra. Sabe-se que a velocidade da luz 
é igual a 300.000.000 m/s. 
A ordem de grandeza, em metros, da distância entre a Terra e Netuno corresponde a:

(A) 1011

(B) 1013

(C) 1015

(D) 1017

QUESTÃO     30
Um móvel de 1000 kg percorre um trecho curvilíneo de uma estrada com velocidade constante de 90 km/h.  Considere 
que a força centrípeta que atua sobre o móvel é de 1250 N.
Nesse caso, o raio médio do trecho curvilíneo da estrada, em metros, é igual a: 

(A) 300
(B) 400
(C) 500
(D) 600

QUESTÃO     31
Três líquidos imiscíveis - I, II e III - encontram-se em equilíbrio em um vaso comunicante, como mostra o esquema 
abaixo.

10 cm

5 cm

h

líquido I
líquido II
líquido III

P Q

Patm

Patm

As densidades de I, II e III são, respectivamente, iguais a  1 g/cm3, 0,8 g/cm3 e 12 g/cm3. 
Nesse caso, a altura h, ocupada pelo líquido I no vaso, em cm, é igual a:

(A) 64
(B) 68
(C) 72
(D) 76
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QUESTÃO     32
A aceleração da gravidade na superfície da Terra é 10 m/s². Admita um planeta que tenha o quíntuplo da massa 
terrestre e o dobro do seu raio. 
A aceleração da gravidade na superfície desse planeta, em m/s², será igual a:

(A) 12,5
(B) 14,5
(C) 16,5
(D) 18,5

QUESTÃO     33
Um gás ideal, a 27 ºC, sofre uma transformação isocórica e tem sua pressão triplicada no processo. 
Ao final dessa transformação, o gás apresentará a seguinte temperatura, em K:

(A) 800
(B) 850
(C) 900
(D) 950

QUESTÃO     34
Situações de estresse causam diversas alterações fisiológicas no organismo humano, estimulando a liberação de 
hormônios que provocam aumento da pressão arterial e dos níveis de glicose no sangue.
Nas situações de estresse, a elevação da glicemia é provocada pela produção do seguinte hormônio:

(A) cortisol
(B) insulina
(C) ocitocina
(D) aldosterona

QUESTÃO     35
A teoria endossimbiótica admite que organelas presentes nas células eucarióticas, como mitocôndrias e cloroplastos, 
seriam descendentes de organismos procariontes, que foram fagocitados e passaram a viver em simbiose no interior 
da célula hospedeira.
Uma característica comum a mitocôndrias e cloroplastos que confirma essa teoria é a presença de:

(A) membrana plasmática
(B) DNA circular
(C) plamídeos
(D) enzimas
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QUESTÃO     36
A eritroblastose fetal é uma doença hemolítica causada pela incompatibilidade do fator Rh entre o sangue materno 
e o sangue do feto. Considere que uma mulher com sangue Rh negativo e um homem com genótipo heterozigoto 
para o fator Rh tiveram um segundo filho. 
Sabendo que, na primeira gravidez, a mulher foi sensibilizada para a eritroblastose fetal, a probabilidade de esse 
segundo filho do casal apresentar essa doença é:

(A) 25%
(B) 50%
(C) 75%
(D) 100%

QUESTÃO     37
O uso cada vez maior de agrotóxicos nas plantações já causou a morte de milhões de abelhas no Brasil. "O impacto 
desses agrotóxicos é que eles são letais para as abelhas, pois agem diretamente no sistema nervoso central. As que 
não morrem durante o voo retornam adoecidas e contaminam toda a colmeia", explica um pesquisador da área.
A importância das abelhas vai além da produção do mel, uma vez que atuam, principalmente, na polinização.  
A polinização garante aos vegetais o aumento da seguinte característica:

(A) produção de flores
(B) taxa de fotossíntese
(C) variabilidade genética
(D) tempo de sobrevivência

QUESTÃO     38
Nos últimos meses, diversas praias do Nordeste brasileiro foram atingidas por um derramamento de óleo de origem 
desconhecida, contaminando a fauna marinha. Por conta disso, foi indicado que o consumo de frutos do mar, 
especialmente ostras e mexilhões, fosse evitado. 
Essa indicação foi realizada pelo fato desses animais serem classificados como:

(A) filtradores
(B) carnívoros
(C) herbívoros
(D) detritívoros

QUESTÃO     39
A teoria moderna da evolução, ou teoria sintética, explica o processo evolutivo a partir da incorporação de novos 
conhecimentos genéticos às ideias de Darwin. 
De acordo com a teoria sintética, os principais fatores evolutivos são:

(A) mutação, recombinação gênica e seleção natural
(B) variabilidade genética, seleção natural e mutação
(C) variabilidade genética, mutação e recombinação gênica
(D) seleção natural, recombinação gênica e variabilidade genética
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QUESTÃO     40
O processo reprodutivo nos animais pode demandar maior ou menor custo energético, dependendo das 
características das espécies envolvidas. Na comparação entre a reprodução dos sapos e a dos jacarés, por exemplo, 
sabe-se que os sapos apresentam maior gasto de energia. 
Esse fato se explica por esses animais apresentarem a seguinte característica:

(A) fecundação externa
(B) respiração cutânea
(C) larvas aquáticas
(D) ovos sem casca

QUESTÃO     41
Enzimas proteolíticas são secretadas por diferentes glândulas do sistema digestório. Para que não degradem suas 
glândulas secretoras, essas enzimas são produzidas e liberadas em sua forma inativa. 
As enzimas proteolíticas secretadas pelo estômago são ativadas pela seguinte substância:

(A) pepsina
(B) tripsina
(C) ácido clorídrico
(D) bicarbonato de sódio

QUESTÃO     42
As células tumorais realizam determinados processos metabólicos que as impedem de serem reconhecidas pelo 
sistema imune. Utilizando uma técnica de terapia genética, pesquisadores conseguiram a regressão de um tipo de 
câncer em um paciente terminal, a partir da manipulação de determinado tipo de células de defesa. Tais células são 
capazes de reconhecer o tumor e destruí-lo, em um ataque contínuo e específico. 
As células de defesa manipuladas pelos pesquisadores  são denominadas:

(A) eosinófilos
(B) monócitos
(C) linfócitos
(D) basófilos

QUESTÃO     43
O envelhecimento está intimamente relacionado à produção exacerbada de radicais livres no organismo. Em excesso, 
as espécies reativas de oxigênio e nitrogênio podem levar ao estresse oxidativo, provocando peroxidação lipídica, 
além de danos ao DNA e às membranas celulares. 
A produção de radicais livres está relacionada ao seguinte processo celular:

(A) divisão celular
(B) respiração aeróbia
(C) síntese de proteínas
(D) secreção de vesículas
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QUESTÃO     44
As células musculares apresentam capacidade de contração devido à presença das proteínas actina e miosina. Sabe-
se ainda que, no processo de contração muscular, a energia necessária é obtida a partir da hidrólise de ATP. 
Nesse processo, a interação entre as proteínas actina e miosina depende da liberação de íons do seguinte elemento 
químico:

(A) manganês
(B) potássio
(C) cálcio
(D) ferro

QUESTÃO     45
Vazamentos de óleo no mar causam grande impacto no meio ambiente, uma vez que a descontaminação é cara e 
demorada. Contudo, pesquisadores descobriram uma bactéria que se alimenta de hidrocarbonetos, a Alcanivorax 
borkumensis. Nos testes em laboratório, a bactéria mostrou-se como um método simples e eficaz na degradação de 
petróleo em áreas contaminadas.
O processo de limpeza dos oceanos atingidos pelo derramamento de óleo utilizando essa bactéria é denominado:

(A) fermentação
(B) biorremediação
(C) respiração aeróbia
(D) magnificação trófica

QUESTÃO     46
Um paciente com bócio apresenta nódulos na glândula tireoide, metabolismo basal reduzido, cansaço, sonolência e 
apatia. 
Um exame de sangue desse paciente revelou a seguinte alteração hormonal:

(A) baixa taxa de PTH
(B) baixa taxa de  FSH
(C) elevada taxa de T4
(D) elevada taxa de TSH

QUESTÃO     47
No processo de síntese de proteínas, a formação do RNA mensageiro pode ocorrer a partir de qualquer uma das fitas 
de DNA, entretanto a transcrição das duas cadeias de DNA não ocorre simultaneamente no mesmo trecho. 
Caso fosse possível a transcrição simultânea das fitas de DNA, uma consequência desse processo seria:

(A) estímulo à mutação
(B) inibição da tradução
(C) inibição da replicação
(D) superexpressão do gene
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QUESTÃO     48
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, em agosto de 2019, foi registrado um aumento de 196% 
dos focos de incêndio na Amazônia em comparação ao mesmo período do ano passado. Ao longo do tempo, as áreas 
de floresta destruídas passarão por um processo de sucessão ecológica, em que comunidades intermediárias irão se 
instalar até o estabelecimento de uma floresta semelhante à original.
Durante a sucessão ecológica, é possível verificar a seguinte alteração nas áreas de florestas destruídas:

(A) redução da competição interespecífica
(B) elevação da produtividade primária
(C) aumento de espécies pioneiras
(D) diminuição da biomassa total

QUESTÃO     49
Em uma unidade industrial, produziu-se um composto que apresenta a seguinte fórmula estrutural.

O

H  
A nomenclatura oficial desse composto é:

(A) propano
(B) propanal
(C) propanol
(D) propanona

QUESTÃO     50
Uma mistura é formada por dois compostos representados pelas seguintes fórmulas estruturais:

OH

HO

OH

O

A função orgânica comum a esses compostos é:

(A) éter
(B) fenol
(C) álcool
(D) aldeído
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QUESTÃO     51
A isomeria espacial presente no but-2-eno é classificada como:

(A) óptica
(B) de função
(C) de posição
(D) geométrica

QUESTÃO     52
Compostos nitrogenados são empregados como matéria-prima na produção de fórmulas. Um desses é a 3-metil-
pentanamida.
A fórmula molecular desse composto corresponde a:

(A) C5H10ON
(B) C5H12ON
(C) C6H11 ON
(D) C6H13ON

QUESTÃO     53
Considere o processo de hidrogenação total de 4 mols de pent-2-ino.
A quantidade de matéria, em mols, de hidrogênio molecular consumido nesse processo é:

(A) 6
(B) 8
(C) 12
(D) 16

QUESTÃO     54
Em um experimento, misturaram-se duas soluções aquosas, uma contendo AgNO3 como soluto, e outra contendo 
NaCl como soluto. Observou-se que, após a mistura, ocorreu a formação de um precipitado. 
A fórmula química desse precipitado é:

(A) NaNO3

(B) NOCl3

(C) AgNa
(D) AgCl
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QUESTÃO     55
Em um laboratório, estão disponíveis os seguintes ácidos:
 • H2SO4     
 • H3PO4     
 • HF     
 • HCN
Para realizar determinada reação química, é necessária uma solução aquosa de um ácido forte. 
Dentre os ácidos disponíveis, aquele que deve ser utilizado para o preparo dessa solução é:

(A) H2SO4     
(B) H3PO4     
(C) HCN     
(D) HF

QUESTÃO     56
A equação química a seguir é classificada como uma reação ácido-base:

BF3 + NH3 → H3NBF3

Nessa reação, o composto BF3 é classificado como:
(A) ácido de Brönsted-Lowry
(B) base de Brönsted-Lowry
(C) ácido de Lewis
(D) base de Lewis

QUESTÃO     57
Considere uma solução aquosa de NaOH com concentração de 0,2 mol/L. 
A massa, em gramas, de soluto presente em 400 mL dessa solução é igual a:

(A) 3,2
(B) 4,8
(C) 6,4
(D) 8,0

QUESTÃO     58
Em um experimento, realizou-se a eletrólise de uma solução aquosa de cloreto de sódio. 
O produto formado na reação catódica dessa eletrólise corresponde a:

(A) H2

(B) O2

(C) Na
(D) Cl2
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QUESTÃO     59
O monóxido de carbono é um gás liberado pelos veículos extremamente tóxico aos seres humanos. Para reduzir 
a toxicidade desse gás, são instalados catalisadores na saída de gases dos veículos, onde ocorre a seguinte reação 
química:

CO (g) +  1/2 O2 (g) → CO2 (g)

A tabela abaixo apresenta as entalpias padrão de formação dos óxidos envolvidos nessa reação.

 

 A variação de entalpia total dessa reação, em kJ/mol, corresponde a:

(A) – 500
(B) – 280
(C) + 280
(D) + 500

ÓXIDO ENTALPIA PADRÃO  
DE FORMAÇÃO (kJ/mol)

CO - 110

CO2 - 390

QUESTÃO     60
Em uma indústria, reagiu-se hidrogênio molecular com iodo molecular, conforme representado na equação abaixo:

H2 (g) + I2 (g) → 2 HI (g)

Sabe-se que a constante cinética dessa reação elementar é 100 L/mol.min e que as concentrações iniciais de H2 e I2 
foram 0,2 e 0,5 mol/L, respectivamente. 
Com base nessas informações, a velocidade da reação, em mol/L.min, corresponde a:

(A) 10
(B) 30
(C) 40
(D) 80
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QUESTÃO     62
Em uma unidade industrial, é realizada a reação de redução de um composto químico que apresenta a seguinte 
fórmula estrutural:

 

O

O composto orgânico produzido ao final da reação de redução é denominado:

(A) propano
(B) propan-2-ol
(C) metoxietano
(D) ácido propanoico

QUESTÃO     63
O ácido cianídrico é um ácido fraco e tóxico que se ioniza em meio aquoso de acordo com a seguinte equação 
química:

HCN (aq)  H+ (aq) + CN– (aq)

Em um experimento, preparou-se uma solução de concentração inicial de HCN de 0,8 mol/L. 
Sabendo que a constante de ionização desse ácido é 5,0 x 10-10, a concentração de íons H+, em mol/L, na solução 
formada é igual a:

(A) 1,6 × 10-5

(B) 2,0 × 10-5

(C) 3,2 × 10-5

(D) 4,0 × 10-5

QUESTÃO     61
Observe o equilíbrio químico representado abaixo:

2 NO2 (g)  N2O4 (g)

Quando o equilíbrio é atingido, as pressões parciais de NO2 e N2O4 são 0,2 e 0,6 atm, respectivamente. 
Nesse caso, a constante de equilíbrio em termos de pressões parciais corresponde a:

(A) 30
(B) 24
(C) 15
(D) 12
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QUESTÃO     64
SUDÃO DO SUL NA ÁFRICA

Durante a seca, entre dezembro e maio, os pastores das montanhas levam seus rebanhos às planícies perto 
do rio Nilo, onde acampam para assegurar que os animais estejam perto de terra para pastar. No período 
chuvoso eles retornam às montanhas.

Adaptado de brasil.elpais.com. Acesso em 01/12/2019

A fotografia e o texto referem-se à ocorrência, na África, do movimento populacional denominado como:

(A) pendular
(B) nomadismo
(C) compulsório
(D) transumância

QUESTÃO     65
70 ANOS DA REVOLUÇÃO CHINESA

“Nada pode fazer com que os pilares da nossa grande nação sejam abalados. Nada pode impedir que a 
nação e o povo chineses avancem”, disse o presidente Xi Jinping na porta de Tiananmen, o mesmo local 
onde Mao Tsé-Tung proclamou a fundação da República Popular da China, em 1º de outubro de 1949.

Adaptado de g1.globo.com. Atualizado em 01/10/2019

Duas características do sistema chinês, que se constituem nos “pilares” mencionados no discurso do presidente, são:

(A) socialismo de mercado e planejamento estatal
(B) coletivização da propriedade e democracia liberal
(C) comunismo de guerra e protecionismo econômico
(D) liberdade de expressão e expansionismo comercial
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QUESTÃO     67
COMO GILBERTO GIL EXALTOU A NEGRITUDE NO ÁLBUM REFAVELA

Camilo Rocha 22 de nov de 2019

Em 1977, Gilberto Gil e seus músicos passaram um mês na Nigéria. A viagem foi fundamental para que 
o músico concebesse um de seus álbuns mais importantes, “Refavela”, lançado no mesmo ano. Uma 
referência importante nesse trabalho foi o Ilê Ayê, o primeiro bloco afro de Salvador. Gil dedica uma das 
músicas do álbum à agremiação, que chegou a ser acusada de “racista” na imprensa baiana ao promover 
a exaltação da negritude. “Branco, se você soubesse / O valor que o preto tem / Tu tomava um banho de 
piche, branco / E ficava preto também”, cantou Gil na letra. Outra referência foram as favelas. No manifesto 
que escreveu para o álbum, contido no encarte, Gil afirma que “refavela, vila / Abrigo das migrações 
forçadas pela caravela”.

Adaptado de nexojornal.com.br. Acesso em 26/11/2019

No manifesto, o músico estabelece uma relação causal entre os seguintes processos histórico-geográficos brasileiros:

(A) relações sociais de produção e segregação espacial
(B) dinâmicas políticas do proletariado e produção cultural
(C) interações internacionais da burguesia e exploração econômica
(D) movimentos populacionais de periferia e empoderamento étnico

QUESTÃO     66
O IMPACTO AMBIENTAL DAS HIDRELÉTRICAS DA AMAZÔNIA

Camilo Rocha 23 Set 2019 (atualizado 25/Set 15h04)

Uma visão largamente difundida é de que as usinas hidrelétricas são uma fonte de energia limpa, pois não 
precisam queimar combustíveis como carvão, petróleo ou gás natural para produzir energia. Em 2002, um 
estudo pioneiro de pesquisadores da Coordenação dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia, da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, indicou que as usinas hidrelétricas eram responsáveis pela produção 
de quantidades expressivas de metano, gás carbônico e óxido nitroso. 

Adaptado de nexojornal.com.br. Acesso em 10/10/2019

Uma explicação central para o impacto ambiental abordado no texto é a:

(A) multiplicação da fauna fluvial
(B) oxidação das comportas metálicas
(C) acidificação das turbinas geratrizes
(D) decomposição da vegetação inundada
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QUESTÃO     68
PROJEÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA POR GRUPOS ETÁRIOS (2019 a 2059)
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Adaptado de ARRAIS, T. E VIANA, J. Pequeno Atlas da Tragédia Previdenciária Brasileira. Goiânia: IESA/Gráfica UFG, 2019. p.34

A evolução do perfil etário brasileiro, no período projetado no gráfico, aponta para a necessidade de maior 
investimento para ampliar a seguinte rede pública:

(A) distritos policiais
(B) unidades escolares
(C) saneamento básico
(D) atendimento hospitalar



HUMANAS

UNIVERSIDADE DE VASSOURAS     VESTIBULAR MEDICINA 2020.1 - 2º EDITAL 31

QUESTÃO     69
ESCRAVIZADOS AFRICANOS DESEMBARCADOS NO BRASIL (1551-1875)
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Adaptado de bbc.com. Acesso em 18/12/2019

No mapa, a maior concentração regional de desembarcados é explicada pelas seguintes atividades econômicas:

(A) comércio e indústria
(B) mineração e cafeicultura
(C) pecuária e agromanufatura
(D) extrativismo e sucrocultura

QUESTÃO     70
1920: ENTRAVA EM VIGOR O TRATADO DE VERSALHES

As exigências dos Aliados eram extremamente duras – porém não mais duras do que o plano de paz que 
a Alemanha teria imposto aos derrotados, se tivesse vencido a guerra. Importantes centros de produção 
agrícola e industrial no Leste foram perdidos. As reivindicações de reparações de guerra à Alemanha 
atingiram a soma de 132 bilhões de marcos de ouro.

Na Alemanha, a assinatura do acordo de paz foi precedida de enormes controvérsias. O primeiro-ministro 
alemão, o social-democrata Gustav Bauer, declarou:

“O governo da República alemã está disposto a assinar o acordo de paz, mas sem admitir com isto que o povo 
alemão seja o causador da guerra. Assinemos. Esta é a sugestão que faço em nome de todo o gabinete. Não 
podemos assumir a responsabilidade por uma nova guerra, estamos indefesos. Mas indefeso não significa 
desonrado.”

dw.com/pt-br. Acesso em 18/12/2019

A principal consequência geopolítica da assinatura do acordo de paz abordado no texto foi:

(A) avanço soviético
(B) revanchismo germânico
(C) enfraquecimento fascista
(D) hegemonia estadunidense
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QUESTÃO     71
O REAL RESISTE

Arnaldo Antunes

Autoritarismo não existe

Sectarismo não existe

Xenofobia não existe

Fanatismo não existe

Bruxa fantasma bicho papão

O real resiste

É só pesadelo, depois passa

Na fumaça de um rojão

É só ilusão, não, não

Deve ser ilusão, não não

É só ilusão, não, não

Só pode ser ilusão
letras.mus.br. Acesso em 18/12/2019

A canção de Arnaldo Antunes promove uma crítica ao seguinte processo observado na sociedade brasileira:

(A) primazia de dados científicos
(B) propagação de notícias falsas
(C) moderação de ideologias radicais
(D) redução de extremismos políticos
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QUESTÃO     72
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO RIO GUANDU

Adaptado de inea.rj.gov.br. Acesso em 06/12/2019

O Instituto Estadual do Ambiente (INEA) decidiu atualizar o mapeamento da Área de Proteção Ambiental (APA) do Rio 
Guandu, que tem parte de sua área no município de Vassouras. Com formato muito irregular, a APA do Rio Guandu 
mede cerca de 80 km de comprimento por 24 km de largura. 
Considerando esses dados, para realizar uma análise detalhada desse trabalho de mapeamento em uma folha A1 
(59,4 cm x 84,1 cm), a escala cartográfica mais adequada é:

(A) 1:25.000
(B) 1:50.000
(C) 1:100.000
(D) 1:500.000
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QUESTÃO     73
ATO INSTITUCIONAL

Art. 1º - São mantidas a Constituição de 24 de janeiro de 1967 e as Constituições estaduais, com as 
modificações constantes deste Ato Institucional.

Art. 2º - O Presidente da República poderá decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembléias 
Legislativas e das Câmaras de Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dele, só 
voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente da República.

(...)

Art. 3º - O Presidente da República, no interesse nacional, poderá decretar a intervenção nos Estados e 
Municípios, sem as limitações previstas na Constituição.

(...)

Art. 4º - No interesse de preservar a Revolução, o Presidente da República, ouvido o Conselho de Segurança 
Nacional, e sem as limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos políticos de quaisquer 
cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.

(...)

Art. 12 - O presente Ato Institucional entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Brasília, 13 de dezembro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.
planalto.gov.br. Acesso em 18/12/2019

Na perspectiva institucional, o documento demonstra o seguinte processo em curso no país naquela ocasião:

(A) descentralização de poderes
(B) reforço do autoritarismo
(C) ampliação da guerrilha
(D) redução da repressão
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QUESTÃO     74
No mapa abaixo, quanto maior a presença de cores quentes, como o amarelo, o laranja e o vermelho, maior o número 
de fotografias tiradas naquele local. O inverso é verdadeiro para as cores frias, como o lilás, ou mesmo para os locais 
pouquíssimo fotografados, que aparecem em tons de cinza mais escuros. 

LUGARES MAIS FOTOGRAFADOS DO MUNDO

 
farandwide.com. Acesso em 18/12/2019

As áreas do mapa representadas com cores quentes expressam os fluxos e rendimentos mais elevados diretamente 
relacionados à seguinte atividade econômica:

(A) turismo
(B) indústria
(C) agricultura
(D) mineração

QUESTÃO     75
EUA PASSAM A CONSIDERAR LEGAIS OS ASSENTAMENTOS DE ISRAEL NA CISJORDÂNIA

Os EUA anunciaram que passaram a considerar legais os assentamentos israelenses na Cisjordânia. A decisão, 
que representa mudança histórica dos Estados Unidos, é a terceira da gestão Donald Trump em favor das 
reivindicações de Israel.

Adaptado de 1.folha.uol.com.br. Acesso em 06/12/2019

Considerando o contexto das relações diplomáticas internacionais, o anúncio estadunidense tem potencial para 
inviabilizar o seguinte tópico das negociações de paz na região do Oriente Médio mencionada:

(A) definição de fronteira política com regime sírio
(B) divisão de recurso hídrico com governo saudita
(C) criação de país palestino com território contínuo
(D) delimitação de área desmilitarizada com exército egípcio
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QUESTÃO     76
O médico Víctor Dalmau, protagonista de Longa pétala de mar, livro de Isabel Allende, foi inspirado no 
engenheiro e jornalista Víctor Pey, um dos espanhóis que saíram de seu país para fugir da Guerra Civil 
Espanhola rumo ao Chile. A história de Víctor Pey serve de base para todo o romance, lançado neste 
mês no Brasil. Assim como o protagonista do livro, ele deixou a Espanha fugindo do franquismo e, anos 
mais tarde, teve também que sair do Chile por causa do golpe militar que derrubou o governo eleito. Pey 
morreu em outubro do ano passado, aos 103 anos, seis dias antes de a escritora lhe enviar o manuscrito 
do novo romance, dedicado a ele.

Adaptado de braziliantimes.com. Publicado em 09/12/2019

A trajetória de Victor Pey é marcada pela condição de refugiado diante de dois regimes políticos, em contextos 
diferentes, que possuíam em comum a seguinte característica:

(A) caráter ditatorial
(B) programa neoliberal
(C) manipulação populista
(D) orientação esquerdista

QUESTÃO     77
No mapa abaixo, cada uma das sete regiões abriga cerca de um bilhão de habitantes.

Adaptado de mdig.com.br. Acesso em 06/04/2019

A região com a maior densidade demográfica tem seu território localizado predominantemente no seguinte recorte 
espacial:

(A) Sudeste asiático
(B) China Ocidental
(C) Oceania Oriental
(D) Península indiana
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QUESTÃO     78

A revolução que derrubou Collor

O estouro da quadrilha que tomou o Planalto

O que muda no Brasil de Itamar Franco

Adaptado de cpdoc.fgv.br. Acesso em 18/12/2019

A capa da revista faz alusão ao processo que levou ao afastamento do presidente Collor em 1992.
Uma causa e uma característica desse processo foram, respectivamente:

(A) adulteração de votos e golpe de estado
(B) compra de parlamentares e uso da força
(C) desvio de verba e recrudescimento da violência
(D) denúncias de corrupção e cumprimento da constituição

QUESTÃO     79
As redes sociais foram inundadas hoje com imagens de uma camisa 
arco-íris com o escudo do Bahia. A peça não está sendo produzida 
oficialmente pelo clube e não será usada pelos atletas, mas a torcida 
“LGBTricolor” quer ir adiante com a iniciativa e colocar o modelo à 
venda.

 
 
 

uol.com.br. Acesso em 18/12/2019

A iniciativa da torcida com a criação do uniforme visa promover:

(A) apologia à homofobia
(B) incitação ao preconceito
(C) combate à discriminação
(D) questionamento ao racismo
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QUESTÃO     80
QUEM PAGA A CONTA

A crise econômica que se abate sobre o Brasil desde 
2014 afetou muitas pessoas. E uma das principais 
medidas para tirar o país do “buraco” pode ter um 
significativo impacto sobre os brasileiros. Isso porque 
a chamada “emenda do teto de gastos” – como 
ficou conhecida a alteração do texto constitucional 
que limitou o aumento das despesas do governo à 
variação da inflação durante 20 anos, aprovada em 
2016 – pode impedir a expansão da cobertura dos 
dois principais programas de proteção social do país, 
o Bolsa Família e a Estratégia Saúde da Família. A 
medida teria efeitos duradouros no ritmo da queda 
da mortalidade infantil, aponta estudo publicado no 
periódico científico “PLoS Medicine”.

Adaptado de O GLOBO, 23/05/2018

A reportagem projeta uma relação entre políticas públicas de austeridade e saúde da população. 
Considerando que os números apresentados são referentes às médias para o conjunto dos cidadãos, o gráfico cujos 
dados explicitam os efeitos socioespaciais desiguais desse tipo de política sobre a sociedade brasileira é:

(A) IDH (2010-2017) (B) Empregos formais por setores de ocupação (2015)
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