VESTIBULAR MEDICINA – DEZEMBRO DE 2020

001. ProVa dIscursIVa
002. ProVa oBJeTIVa e redação

LEIA AS INSTRUÇÕES A SEGUIR E AGUARDE A AUTORIZAÇÃO DO FISCAL PARA INICIAR AS PROVAS.

As provas terão início às 13h.
O tempo de permanência mínimo na sala de provas é de 2h30, após o horário de início das provas constante no Edital, ou
seja, você só poderá sair a partir das 15h30.
O tempo de permanência máximo na sala de provas é de 5h.
O horário de início e o de término de avaliação de cada sala será indicado na lousa da sala.
A necessidade de ir ao banheiro (ou qualquer outro problema) deve ser informada ao fiscal por meio de aceno de braço,
sem alterar o ambiente de provas ou ainda sem locomoção do candidato. Sempre que necessário qualquer deslocamento,
um fiscal volante acompanhará o candidato, devendo este manter o distanciamento e o silêncio durante todo o percurso.
O candidato poderá ser submetido a revista com detector de metais e, se for detectado qualquer tipo de equipamento
eletrônico, ser eliminado do processo.
O caderno de provas que você recebeu contém 8 (oito) questões discursivas, 40 questões objetivas (com cinco alternativas
cada uma) e 1 (uma) Proposta de Redação. Confira-o antes de iniciar sua avaliação e comunique ao fiscal caso encontre
alguma discordância disso.
Os cartões definitivos das questões objetivas, das questões discursivas e da Redação precisam ser respondidos à tinta azul
ou preta. Marcações indevidas e borrões podem não ser lidos. Os cartões não serão substituídos.
A Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução das questões, encontra-se neste caderno.
Os cartões definitivos das questões objetivas, das questões discursivas, a folha de Redação definitiva e o rascunho da
Redação serão recolhidos ao término da avaliação. Apenas o caderno de provas poderá ser levado pelo candidato.
O candidato deverá, ao deixar a sala de provas, retirar-se deste estabelecimento de ensino e de suas dependências.
O gabarito será divulgado no dia 13 de dezembro, após as 18h, e o candidato terá 24h para contestação. Nada será
modificado nesta avaliação no momento da aplicação.

O USO DE MÁSCARA É OBRIGATÓRIO
EM TODAS AS DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO.

13.12.2020

classificação periódica
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PROVA DISCURSIVA
QUÍMICA
QUESTÃO 01

O carbonato de lítio (Li2CO3), substância empregada no tratamento de distúrbios psiquiátricos, possui solubilidade em água
igual a 13 g/L a 20 ºC.

a) Cite a função inorgânica à qual pertence o carbonato de lítio e a carga elétrica relativa do ânion presente nessa
substância.

b) Calcule a concentração, em porcentagem (m/V) e em mol/L, de carbonato de lítio em uma solução aquosa saturada dessa
substância a 20 ºC.
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QUESTÃO 02

O cobre pode ser obtido em laboratório pelo aquecimento prolongado de uma mistura de óxido de cobre(II) com carvão.
A reação que ocorre nesse processo é representada pela equação:
2CuO (s) + C (s)

2Cu (s) + CO2 (g)

a) Determine as variações dos números de oxidação dos elementos cobre e carbono nessa reação.
b) Sabendo que o volume molar de um gás nas CATP é igual a 25 L/mol, calcule o volume de CO2, medido nessas condições,
produzido pela reação completa de 7,95 g de óxido de cobre(II).
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QUESTÃO 03

Analise a seguinte sequência de transformações, que se inicia e termina com 1 mol de água no estado sólido.
I
H2O (s)

H2O ()

II

III
H2O (g)

V
VI
IV
1
O2 (g)
H2O ()
H2O (s)
H2O (g)
2

H2 (g) 

a) Dê os nomes das mudanças de estado físico da água que ocorrem nas transformações I e V.
b) Represente essas seis transformações em um único diagrama de entalpia. Com base nesse diagrama, informe se o conjunto das transformações apresenta ∆H < 0, ∆H = 0 ou ∆H > 0.
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QUESTÃO 04

A fórmula seguinte representa a estrutura da fenolftaleína, substância muito empregada como indicador ácido-base.

a) Quais são as funções orgânicas oxigenadas presentes na estrutura da fenolftaleína?
b) Escreva a fórmula molecular da fenolftaleína e a equação, balanceada com os menores números inteiros de coeficientes
estequiométricos, que representa a combustão completa dessa substância.

R
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BIOLOGIA
QUESTÃO 01

Em um experimento, a mesma espécie de bactéria foi cultivada em dois tubos de ensaio, A e B. No tubo A, o meio de cultura
recebeu o isótopo radioativo do fósforo (32P). No tubo B, o meio de cultura recebeu o isótopo radioativo do enxofre (35S). Em
ambos os tubos, as bactérias foram infectadas por vírus bacteriófagos cujo material genético era DNA de fita dupla. Após o
aumento populacional dos vírus, foi recolhida uma amostra de cada tubo de ensaio e as bactérias e os bacteriófagos foram
submetidos à análise e possível detecção de radioatividade em diferentes estruturas.

a) Que base nitrogenada não é encontrada no material genético destes vírus bacteriófagos? Qual isótopo foi detectado nas
moléculas com a função de armazenamento de energia no interior das bactérias?

b) Nesse experimento, alguns poucos vírus bacteriófagos formados apresentaram moléculas de DNA constituídas por quanti-

dades equivalentes de isótopos 32P e de fósforo não radioativo. Que característica da replicação do DNA possibilitou essas
quantidades equivalentes? Por que durante a síntese das proteínas virais foi detectada uma molécula contendo o isótopo
32
P ligada à outra molécula contendo o isótopo 35S?
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QUESTÃO 02

A figura mostra, de forma simplificada, como ocorre a hemodiálise em pacientes que apresentam funcionamento insuficiente
dos rins. A pressão sanguínea nesse sistema é aferida por três monitores de pressão instalados em diferentes pontos e que
são fundamentais para o funcionamento do dialisador e para a manutenção da pressão arterial do paciente.

(https://nutricaorenal.com.br. Adaptado.)

a) Cite uma excreta nitrogenada presente no sangue e que dever ser removida pelo dialisador. De que tipo de vaso sanguíneo
no braço da pessoa deve ser coletado sangue para que este entre no sistema com maior pressão?

b) Nos rins há uma estrutura funcionalmente similar ao dialisador. Cite o nome dessa estrutura. Explique a importância da
pressão sanguínea adequada nos capilares dessa estrutura renal que recebe sangue proveniente da circulação sistêmica.
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QUESTÃO 03

A figura mostra a gutação, um fenômeno fisiológico que ocorre em plantas dotadas de hidatódios, orifícios permanentes nas
bordas das folhas. Um conjunto de fatores como a condição hidrológica do solo, ausência de luz e redução ou ausência de
transpiração estomática são responsáveis pela ocorrência desse fenômeno.

(www.agrarias.unlz.edu.ar)

a) Que condição hidrológica do solo contribui para o fenômeno de gutação na planta? Qual tecido vegetal condutor está diretamente relacionado aos hidatódios?

b) Que fenômeno promove a condução da água, mesmo na ausência de transpiração estomática, das raízes até as folhas
para que ocorra a gutação? Por que este fenômeno ocorre nas raízes das plantas?
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QUESTÃO 04

Atualmente, o praziquantel é o fármaco utilizado para o tratamento da esquistossomose. Contudo, seu uso extensivo e
inapropriado culminou na seleção de cepas resistentes ao medicamento. Apesar de atuar contra todas as espécies do agente
etiológico da esquistossomose, ele não reduz a oviposição nas doses subletais nem afeta as fases jovens do platelminto.
Sendo assim, não é efetivo tomá-lo logo após ser infectado.
(http://www.usp.br. Adaptado.)

a) Qual é a forma mais jovem do platelminto presente em uma pessoa recém infectada pelo esquistossomo? Como ocorreu a
infecção dessa pessoa no ciclo de vida do agente etiológico da esquistossomose?

b) Em que local, no hospedeiro definitivo, os vermes adultos do esquistossomo se instalam? Como os ovos desse verme
chegam até as fezes do hospedeiro definitivo?

RA
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PROVA OBJETIVA

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

Examine o cartum de Andy Babbitz, publicado em sua conta
de Instagram em 12.09.2019.

O soneto explora o contraste entre
(A) o sono do filho e a angústia da mãe.
(B) o silêncio do filho e o cenário vibrante.
(C) a devoção da mãe e o ambiente fúnebre.
(D) o cenário mórbido e o sofrimento da mãe.
(E) a amargura da mãe e a beleza do cenário.

QUESTÃO 03

Uma característica da estética parnasiana presente nesse
soneto é
(A) a preocupação formal.

Para o homem, falta ao fantasma

(B) a temática mórbida.

(A) agressividade.

(C) a natureza bucólica.

(B) confiança.

(D) o engajamento social.

(C) valentia.

(E) o extravasamento lírico.

(D) seriedade.
(E) criatividade.

QUESTÃO 04

Verifica-se uma antítese na rima que ocorre em:

Leia o soneto de Alberto de Oliveira, para responder às questões de 02 a 05.

(A) “encanto”/“manto” (3a estrofe).

Junto à pedra da estreita sepultura,
Onde o último sono agora goza
Seu anjo, a mãe, curvada, aflita e ansiosa,
As mãos torcendo, uma oração murmura.

(B) “formosa”/“rosa” (2a estrofe).
(C) “escura”/“fulgura” (2a estrofe).
(D) “sepultura”/“murmura” (1a estrofe).

E, estranha cena! maio em flor da escura
Mansão dos mortos faz mansão formosa,
E erra, alado e sutil, de rosa em rosa,
E, alado, em torno, aberto o sol fulgura.

(E) “dores”/“flores” (4a estrofe).

QUESTÃO 05

O negro cemitério é todo encanto,
E aos derradeiros sonhos, aos amores
Derradeiros envolve em flóreo manto;

Em “E, estranha cena! maio em flor da escura / Mansão dos
mortos faz mansão formosa,” (2a estrofe), o sujeito do verbo
sublinhado é

E a terra, a grande mãe, as fundas dores
De outra mãe desconhece e, vendo-a em pranto,
Em vez de em pranto abrir-se, abre-se em flores.

(A) “mansão formosa”.
(B) “maio em flor”.

(Sânzio de Azevedo (org.). Parnasianismo, 2006.)

(C) “flor da escura”.
(D) “estranha cena”.
(E) “Mansão dos mortos”.

7
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Leia o trecho inicial da crônica “Ideias de burro”, de Machado
de Assis, para responder às questões de 06 a 10.

QUESTÃO 07

• “Agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar
no leitor menor gosto que eu para um espetáculo, que lhe
parecerá vulgar, e porventura torpe.” (1o parágrafo)

Quinta-feira à tarde, pouco mais de três horas, vi uma
cousa tão interessante, que determinei logo de começar por
ela esta crônica. Agora, porém, no momento de pegar na
pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo, que lhe parecerá vulgar, e porventura torpe. Releve
a impertinência; os gostos não são iguais.
Entre a grade do jardim da Praça Quinze de Novembro
e o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé dos trilhos de
bondes, estava um burro deitado. O lugar não era próprio
para remanso de burros, donde concluí que não estaria
deitado, mas caído. Instantes depois, vimos (eu ia com um
amigo), vimos o burro levantar a cabeça e meio corpo. Os
ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos fechavam-se
de quando em quando. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente, que parecia estar próximo do fim.
Diante do animal havia algum capim espalhado e uma
lata com água. Logo, não foi abandonado inteiramente; alguma piedade houve no dono ou quem quer que é que o deixou
na praça, com essa última refeição à vista. Não foi pequena
ação. Se o autor dela é homem que leia crônicas, e acaso ler
esta, receba daqui um aperto de mão. O burro não comeu do
capim, nem bebeu da água; estava já para outros capins e
outras águas, em campos mais largos e eternos.
Meia dúzia de curiosos tinha parado ao pé do animal.
Um deles, menino de dez anos, empunhava uma vara, e se
não sentia o desejo de dar com ela na anca do burro para
espertá-lo, então eu não sei conhecer meninos, porque ele
não estava do lado do pescoço, mas justamente do lado da
anca. Diga-se a verdade; não o fez — ao menos enquanto
ali estive, que foram poucos minutos. Esses poucos minutos,
porém, valeram por uma hora ou duas. Se há justiça na Terra,
valerão por um século, tal foi a descoberta que me pareceu
fazer, e aqui deixo recomendada aos estudiosos.

• “ Os ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos fechavam-se de quando em quando.” (2o parágrafo)
Os termos sublinhados referem-se, respectivamente, a:
(A) leitor, burro, olhos.
(B) leitor, burro, burro.
(C) espetáculo, pele, burro.
(D) leitor, pele, burro.
(E) espetáculo, burro, olhos.

QUESTÃO 08

Em “O burro não comeu do capim, nem bebeu da água; estava
já para outros capins e outras águas, em campos mais largos
e eternos” (3o parágrafo), o trecho sublinhado pode ser visto
como um exemplo de
(A) pleonasmo.
(B) personificação.
(C) hipérbole.
(D) eufemismo.
(E) paradoxo.

QUESTÃO 09

O verbo em destaque deve sua flexão à expressão sublinhada em:

(Humberto Werneck (org.). Boa companhia: crônicas, 2005.)

(A) “Entre a grade do jardim da Praça Quinze de Novembro e
o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé dos trilhos de
bondes, estava um burro deitado.” (2o parágrafo)

QUESTÃO 06

(B) “Diante do animal havia algum capim espalhado e uma
lata com água.” (3o parágrafo)

O cronista dirige-se diretamente a seu leitor no trecho:
(A) “Esses poucos minutos, porém, valeram por uma hora ou
duas.” (4o parágrafo)

(C) “Instantes depois, vimos (eu ia com um amigo), vimos
o burro levantar a cabeça e meio corpo.” (2o parágrafo)

(B) “O lugar não era próprio para remanso de burros, donde
concluí que não estaria deitado, mas caído.” (2o parágrafo)

(D) “Se o autor dela é homem que leia crônicas, e acaso ler
esta, receba daqui um aperto de mão.” (3o parágrafo)

(C) “O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente, que parecia
estar próximo do fim.” (2o parágrafo)

(E) “Esses poucos minutos, porém, valeram por uma hora
ou duas.” (4o parágrafo)

(D) “Releve a impertinência; os gostos não são iguais.”
(1o parágrafo)

QUESTÃO 10

Em “Diga-se a verdade; não o fez — ao menos enquanto ali
estive, que foram poucos minutos” (4o parágrafo), o trecho
sublinhado expressa ideia de

(E) “Instantes depois, vimos (eu ia com um amigo), vimos o
burro levantar a cabeça e meio corpo.” (2o parágrafo)

(A) concessão.
(B) causa.
(C) consequência.
(D) comparação.
(E) proporção.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 13

Considere a equação x3 + bx2 + cx + d = 0, em que b, c e
d são constantes reais. Sendo as raízes dessa equação os
números 3, - 4 e 7, o valor da expressão b + c + d é igual a

Em uma escola, 35% dos alunos eram favoráveis a uma mudança no calendário dos jogos escolares. Após uma apresentação mais detalhada de como seriam essas mudanças,
20% dos alunos que eram favoráveis à mudança passaram
a ser contra, e 40% dos alunos que eram contra a mudança
passaram a ser favoráveis. Após essa apresentação, os alunos favoráveis à mudança correspondiam, do total de alunos
da escola, a

(A) 73.
(B) 37.
(C) 59.

(A) 53%.

(D) –13.

(B) 54%.

(E) –31.

(C) 52%.
(D) 55%.

QUESTÃO 14

De um grupo constituído por 5 homens e 1 mulher, três pessoas serão escolhidas aleatoriamente. A probabilidade de
que apenas homens sejam escolhidos é

(E) 56%.

(A)

QUESTÃO 12

Dez alunos serão divididos em 4 grupos, cada aluno em um
único grupo, de modo que 2 grupos tenham três alunos e
2 grupos tenham dois alunos. O número de maneiras distintas como esses grupos podem ser formados é

(B)
(C)

(A) 25 200.
(B) 4 200.

(D)

(C) 8 400.
(E)

(D) 12 600.
(E) 20 400.

9
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QUESTÃO 15

Considere as matrizes

QUESTÃO 17

0 w 
, B  2 – 1 e
9 6 

Dadas as constantes a, b e c, sabe-se que loga4 = -1, a–b = 2
e bc = 8. Ordenando essas constantes, temos

.

(A) a < b < c

Se AB = C, o valor de xyw é igual a

(B) a < c < b

(A) - 4.

(C) b < a < c

(B) - 6.

(D) b < c < a

(C) 8.

(E) c < a < b

(D) -12.
(E) 18.

QUESTÃO 18

Em um trapézio retângulo ABCD, uma de suas diagonais determina com a base menor um ângulo α, tal que

QUESTÃO 16

Em um retângulo ABCD, num sistema de coordenadas cartesianas ortogonais, o ponto E é ponto médio do lado CD e o
ponto F divide o lado BC nos segmentos BF e FC, conforme
mostra a figura.
A = (3, 11)

conforme mostra a figura.

D = (12, 11)

E

Dado que tg β = 2, a área do trapézio ABCD é
(A) 240 cm2.
(B) 120 cm2.
B

F

(C) 160 cm2.

C = (12, 5)

(D) 200 cm2.
Sabendo que o comprimento do segmento FC é o dobro do
comprimento do segmento BF, a equação da reta EF é

(E) 80 cm2.

(A) x - 2y + 4 = 0
(B) 2x - 3y + 4 = 0
(C) 2x - 3y + 6 = 0
(D) x - 2y + 6 = 0
(E) x - y + 4 = 0
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 21

Uma das faces de um paralelepípedo reto-retângulo é um
quadrado de lado 8 cm. Se o volume desse sólido é 288 cm3,
a sua área total é

Examine os mapas.
Antes de 1940

De 1940 a 1959

De 1960 a 1970

De 1971 a 1989

(A) 296 cm2.
(B) 224 cm2.
(C) 248 cm2.
(D) 200 cm2.
(E) 272 cm2.

QUESTÃO 20

A média dos salários de seis amigos é igual a R$ 2.831,00.
Esses seis salários, em reais, são números inteiros diferentes dois a dois. Se cinco desses amigos ganham, cada um,
pelo menos R$ 3.000,00, o menor desses seis salários é, no
máximo, igual a
(A) R$ 1.976,00.
(B) R$ 1.986,00.
(C) R$ 1.996,00.
(D) R$ 2.006,00.

(Graça M. L. Ferreira. Atlas geográfico, 2019. Adaptado.)

(E) R$ 2.016,00.

Considerando a geopolítica internacional no século XX, o
conjunto de mapas demonstra
(A) a industrialização tardia dos Estados africanos.
(B) o impacto da crise do petróleo nas economias africanas.
(C) a colonização africana pela URSS durante a Guerra Fria.
(D) o processo de descolonização do continente africano.
(E) a autonomia dos Estados africanos perante a ONU.

11
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 24

Mais do que uma simples migração, a vinda dos cidadãos do Nordeste brasileiro para o Sudeste foi uma verdadeira diáspora. Responsável por ajudar a construir os grandes
centros do país como os conhecemos hoje, essa população
enfrentou desde cedo o estigma e o preconceito de quem se
nega a reconhecer o valor e a contribuição riquíssima dessa
região, ainda tão pautada pelas perspectivas daqueles que
se entendem e autodenominam como coração do Brasil.

Examine o quadro.

(Lilia Schwarcz. https://facebook.com/liliaschwarcz, 13.09.2019.)

A compreensão da migração nordestina como diáspora
pauta-se
(A) no deslocamento de grandes grupos populacionais, que
mantêm e recriam suas culturas em novos contextos.

(Alana Lanza. https://ibracam.com.br. Adaptado.)

O quadro apresentado sintetiza uma relação

(B) no movimento separatista contrário a mudanças culturais
nas regiões de destino dos migrantes.

(A) homem-meio, que explicita a reversibilidade das ações
tomadas pelo homem no espaço.

(C) na perseguição linguística, que obriga aqueles que se
deslocam a adotarem novas referências culturais.

(B) recurso-lucro, que indica as potencialidades de intervenção em áreas preservadas do planeta.

(D) na segregação socioespacial vivenciada por muitas pessoas ao chegarem em um novo território.

(C) sociedade-natureza, que considera as ações antrópicas
na transformação do meio ambiente.

(E) na impossibilidade de retorno, o que causa aflição nas
populações deslocadas.

(D) ego-eco, que revela o desinteresse por pesquisas de natureza ambiental em diferentes culturas.
(E) natural-artificial, que traduz a perda qualitativa das experiências humanas em espaços públicos.

QUESTÃO 23

As chuvas que ocorreram em janeiro de 2020 em Belo
Horizonte bateram uma marca histórica de 110 anos, segundo
o Instituto Nacional de Meteorologia. “Os desastres são resultado da quantidade excessiva de chuvas que caiu em curto
espaço de tempo, mas a culpa não é da chuva. A culpa é da
maneira que ocupamos o território”, diz o geógrafo Alessandro
Borsagli.
(Fernanda Canofre e Geórgea Choucair.
www.folha.uol.com.br, 31.01.2020. Adaptado.)

Em episódios de elevada precipitação, a ocupação problemática do solo urbano em grandes cidades brasileiras potencializa desastres em função da associação entre
(A) a ocupação de periferias e a interferência na circulação
atmosférica.
(B) a canalização de rios e córregos e a impermeabilização
do solo.
(C) a elevação da densidade demográfica e a gentrificação
de regiões centrais.
(D) a ocupação irregular de encostas e o uso intensivo de
aquíferos.
(E) a transposição de cursos d’água e as construções sobre
áreas assoreadas.
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Leia o texto para responder às questões 26 e 27.

QUESTÃO 25

A História do Brasil, nos três primeiros séculos, está intimamente ligada à da expansão comercial e colonial europeia
na época moderna. Parte integrante do império ultramarino
português, o Brasil colônia refletiu, em todo o largo período
da sua formação colonial, os problemas e os mecanismos de
conjunto que agitaram a política imperial lusitana. Por outro
lado, a história da expansão ultramarina e da exploração colonial portuguesa se desenrola no amplo quadro da competição
entre as várias potências, em busca do equilíbrio europeu.

Artista cria engarrafamento no
Google Maps usando carrinho de mão
Em sua obra, o artista alemão Simon Weckert criou um alerta
de trânsito intenso utilizando apenas um carrinho de mão e
diversos smartphones conectados ao aplicativo.

(Fernando A. Novais. “O Brasil nos quadros do antigo sistema colonial”.
In: Carlos Guilherme Mota (org.). Brasil em perspectiva, 1985.)

QUESTÃO 26

As atividades produtivas no Brasil colônia organizavam-se,
sobretudo, em função dos interesses
(A) dos colonos portugueses no Brasil, que conseguiam vender no mercado interno a maior parte da produção colonial.
(B) da metrópole portuguesa, daí a presença do monopólio
português na compra e venda de mercadorias.
(C) da Espanha, que dispunha de condições privilegiadas
para aquisição das mercadorias brasileiras, devido à sua
presença nos territórios vizinhos.
(D) da Inglaterra, por isso a obrigatoriedade do consumo de
industrializados britânicos em todo o território colonial.
(E) dos contrabandistas franceses e holandeses, que controlaram por séculos o Nordeste, principal região agrícola
da colônia.

QUESTÃO 27

A relação, proposta pelo texto, entre a colonização do Brasil
e o “amplo quadro da competição entre as várias potências”
foi marcada

(www.tecmundo.com.br, 03.02.2020. Adaptado.)

Na obra, o artista interferiu no geoprocessamento do aplicativo ao manipular o

(A) pelo imperialismo luso-britânico em territórios da América
e do litoral da África, na medida em que sobrepujou a
aliança econômica entre França e Espanha.

(A) sistema de posicionamento global, utilizando celulares vinculados simultaneamente a cartas topográficas
analógicas.

(B) pelo colapso do modelo mercantilista, na medida em que
os países do Ocidente europeu tenderam a eliminar medidas econômicas protecionistas.

(B) sistema de informações geográficas, utilizando celulares
em projeções cartográficas pouco usuais.
(C) sensoriamento remoto, utilizando celulares posicionados em mesma altimetria para prejudicar os sensores
em órbita.

(C) pelo processo de descentralização política nos reinos
medievais, na medida em que a figura monárquica perdia
importância e se tornava apenas simbólica.

(D) sensoriamento remoto, utilizando celulares para interferir
no albedo que fornece informações sobre a superfície.

(D) pelo processo de fortalecimento dos Estados modernos e
pela superação dos limites ao desenvolvimento capitalista dos países europeus.

(E) sistema de posicionamento global, utilizando celulares
que se movimentam vagarosamente nas mesmas coordenadas geográficas.

(E) pela nova lógica globalizadora, que uniu os Estados modernos no esforço comum para assegurar a unidade continental no contexto da disputa de mercado com China e
Rússia.
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QUESTÃO 28

QUESTÃO 30

As expressões glasnost (liberdade de informação) e perestroika
(reestruturação econômica e política) associam-se

Liberdade não é um conceito entendido de forma única;
tem significados diversos, apropriados de formas particulares
pelos diversos segmentos da sociedade.

(A) aos impasses enfrentados pela China, após os protestos
estudantis na Praça da Paz Celestial, em 1989, que culminaram com a abertura do regime e o fim da censura
prévia aos meios de comunicação de massa.

(Maria Ligia Prado. A formação das nações latino-americanas, 1985.)

Nos processos de independência nas Américas, a frase citada pode ser exemplificada com os casos

(B) às iniciativas de reformulação interna na Alemanha Oriental, desenvolvidas depois da queda do Muro de Berlim
em 1989, que acelerou o processo de reunificação das
duas Alemanhas.

(A) do venezuelano Simón Bolívar, que concebia liberdade
como sinônimo de rompimento em relação à metrópole,
e do haitiano Jean-Jacques Dessalines, que identificava
liberdade com o fim da escravidão.

(C) às transformações vividas pela União Soviética, na passagem da década de 1980 para a de 1990, que provocaram sua dissolução e aceleraram o processo de fim do
socialismo no Leste Europeu.

(B) do mexicano Miguel Hidalgo, que acreditava que a liberdade dependia da supressão dos regimes de trabalho
forçado dos indígenas, e do colombiano Francisco Santander, que queria seu país livre do domínio holandês.

(D) aos projetos defendidos pelos governos neoliberais da
Inglaterra e dos Estados Unidos, no decorrer da década
de 1980, para ampliar a liberdade de comércio e a desregulamentação da economia ocidental.

(C) do uruguaio José Artigas, que associava liberdade com o
fim da hegemonia argentina sobre a Província Cisplatina,
e do chileno Bernardo O’Higgins, que lutava pela liberdade em relação à Espanha.

(E) às novas diretrizes do governo polonês no início dos
anos 1980, em resposta à ampla mobilização do operariado nas greves comandadas pelas lideranças sindicais
do Solidariedade.

(D) do estadunidense George Washington, que pregava plena liberdade política e comercial, e do brasileiro José
Bonifácio, para quem a liberdade política da pátria dependia do apoio norte-americano ao Brasil.
(E) do argentino José de San Martín, que relacionava liberdade com o fim da exploração britânica no Rio da Prata,
e do cubano José Martí, para quem só havia liberdade no
sistema socialista.

QUESTÃO 29

A propaganda varguista [...] só teve boa recepção entre
a população porque, além de ser maciça e bem-cuidada,
articulava-se a uma série de iniciativas governamentais que
materializavam o que se anunciava, ainda que com muitas
insuficiências e sem atingir a maior parte da população.
(Ângela de Castro Gomes. “Vargas exemplar”.
In: Luciano Figueiredo (org.). História do Brasil para ocupados, 2013.)

Entre as insuficiências das iniciativas governamentais, mencionadas no texto, pode-se citar
(A) a legislação trabalhista, que não atingia os trabalhadores
rurais.
(B) o estímulo ao sindicalismo operário livre, que não se
estruturou plenamente.
(C) o esforço de industrialização, que não gerou empregos
na indústria de base.
(D) a política de divulgação cultural, que não alcançava os
setores pobres.
(E) a defesa da democracia, que não impediu a ocorrência
de golpes militares.
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Leia o texto para responder às questões de 31 a 35.

QUESTÃO 32

No trecho do segundo parágrafo “The team didn’t just identify
candidates, but also validated promising molecules in animal
tests”, as expressões sublinhadas indicam ideia de

Powerful antibiotics discovered using AI

(A) acréscimo.
(B) resultado.
(C) exclusão.
(D) alternância.
(E) contraste.

QUESTÃO 33
Escherichia coli bacteria, coloured green, in a scanning electron micrograph.

In the second paragraph, Jacob Durrant says that “The study
is remarkable”. In his opinion the study is

A pioneering machine-learning approach has identified
powerful new types of antibiotic from a pool of more than
100 million molecules — including one that works against
a wide range of bacteria, including tuberculosis and strains
considered untreatable. The researchers say the antibiotic,
called halicin, is the first discovered with artificial intelligence
(AI). Although AI has been used to aid parts of the antibiotic-discovery process before, they say that this is the first time it
has identified completely new kinds of antibiotic from scratch,
without using any previous human assumptions. The work,
led by synthetic biologist Jim Collins at the Massachusetts
Institute of Technology in Cambridge, is published in Cell.
“The study is remarkable”, says Jacob Durrant, a
computational biologist at the University of Pittsburgh,
Pennsylvania. “The team didn’t just identify candidates,
but also validated promising molecules in animal tests”, he
says. “What’s more, the approach could also be applied to
other types of drugs, such as those used to treat cancer or
neurodegenerative diseases”, says Durrant.
Bacterial resistance to antibiotics is rising dramatically
worldwide, and researchers predict that unless new drugs are
developed urgently, resistant infections could kill ten million
people per year by 2050. But over the past few decades,
the discovery and regulatory approval of new antibiotics has
slowed. “People keep finding the same molecules over and
over,” says Collins. “We need novel chemistries with novel
mechanisms of action.”

(A) unknown.
(B) accurate.
(C) trivial.
(D) doubtful.
(E) extraordinary.

QUESTÃO 34

No trecho do segundo parágrafo “such as those used to treat
cancer or neurodegenerative diseases”, o termo sublinhado
refere-se a
(A) “animal tests”.
(B) “cancer or neurodegenerative diseases”.
(C) “promising molecules”.
(D) “types of drugs”.
(E) “candidates”.

QUESTÃO 35

According to the third paragraph, bacterial resistance to
antibiotics

(Jo Marchant. www.nature.com, 20.02.2020. Adaptado.)

(A) may be aggravated by the emergence of new strains of
bacteria.

QUESTÃO 31

(B) has prompted laboratories and researchers to strengthen
existing drugs.

According to the first paragraph, the new antibiotic called
halicin

(C) demands the development of new drugs rapidly in order
to avoid deaths.

(A) works against 100 million untreatable molecules.
(B) has been identified using artificial intelligence from the
beginning.

(D) has been neglected by doctors who keep prescribing
inefficient medicines.

(C) has been synthetized using both AI and previous human
assumptions.

(E) happens because the approval of new drugs takes too
long.

(D) uses molecule parts of a wide range of bacteria.
(E) was synthetized through a process that has never been
used before.
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 38

Dois carros de massas iguais, equipados com air bags (dispositivos de segurança à base de bolsa de ar inflável), deslocando-se com velocidades de 120 km/h em relação ao solo
retilíneo e horizontal, colidem frontalmente e param. Considere que, em decorrência da colisão, 0,2 m2 do corpo de um
dos motoristas, de massa 72 kg, interage durante 0,5 s com o
air bag, de forma constante. Se esse motorista estivesse sem
cinto de segurança, a pressão mínima exercida pelo air bag,
para que o corpo parasse antes de colidir com o volante do
carro, deveria ser

Na física, o conceito de infinito pode diferir do respectivo conceito matemático. Pode-se dizer que, a algumas dezenas de
metros de uma lanterna convencional acesa, seus raios de
luz chegam praticamente paralelos. Segundo os princípios
de óptica geométrica, isso só seria possível ocorrer no infinito, porém, sem que se façam aproximações grosseiras,
esse infinito pode ser igual a algumas dezenas metros. Sabendo disso, dois amigos resolvem fazer uma experiência.
Em um local escuro, acendem uma fogueira (fonte de luz
extensa), com aproximadamente 0,5 m de altura, e se distanciam aproximadamente 500 m dela. Um deles direciona
um dos lados de uma lupa de leitura (lente convergente delgada e simétrica, com uma distância focal de 5 cm) para a
fogueira, enquanto o outro, com uma folha de sulfite, procura
a distância a que, a partir do outro lado da lupa, formar-se-á
a imagem mais nítida possível. Nesse experimento, eles
observam praticamente

(A) 36 000 Pa.
(B) 48 000 Pa.
(C) 24 000 Pa.
(D) 62 000 Pa.
(E) 74 000 Pa.

(A) uma imagem direita, formada entre o foco e o raio de
curvatura da lupa.
(B) uma imagem invertida, formada no centro de curvatura
da lupa.

QUESTÃO 37

Um enfermeiro possui 10 bolsas de soro de 1 litro cada, todas a temperatura ambiente (25 ºC). Para transportar o soro
de uma ala do hospital a outra, ele dispõe de uma caixa de
isopor contendo 10 litros de água a 5 ºC, com capacidade
suficiente para acomodar as bolsas de soro junto à água. Segundo as normas do hospital, o soro deve ser transportado
a uma temperatura de 10 ºC ou menor. Considerando que
o calor específico e a densidade do soro são iguais aos da
água, que a caixa de isopor representa um calorímetro ideal de paredes internas adiabáticas e que não há influência
dos invólucros das bolsas, a quantidade máxima de bolsas
de soro que o enfermeiro poderá transportar nessa caixa é:

(C) uma imagem invertida, formada entre o foco e o vértice
da lupa.
(D) uma imagem direita, formada entre o foco e o vértice da
lupa.
(E) um ponto luminoso, formado no foco da lupa.

QUESTÃO 39

O aparelho de eletrocardiograma de um hospital está quebrado, entretanto, os médicos dispõem de uma sonda de ultrassom de efeito Doppler. Este aparelho destina-se a medir a
velocidade do sangue nos vasos sanguíneos de um paciente.
O médico faz a medida e encontra que a velocidade média
do sangue na aorta ascendente (artéria que está diretamente
ligada ao ventrículo esquerdo) é de 0,16 m/s a cada batida
do coração. Sabendo que o diâmetro interno médio da aorta
ascendente, considerada cilíndrica (utilize π = 3), é 30 mm e
que o ventrículo esquerdo bombeia em média 9,6 × 10–5 m3 de
sangue por batida, o médico deverá encontrar que a frequência cardíaca do paciente é, aproximadamente,

(A) 9.
(B) 3.
(C) 1.
(D) 5.
(E) 7.

(A) 67,5 batidas por minuto.
(B) 78,5 batidas por minuto.
(C) 72,0 batidas por minuto.
(D) 60,5 batidas por minuto.
(E) 56,0 batidas por minuto.
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QUESTÃO 40

Considere uma moeda de níquel de massa 5,6 g. O átomo
de níquel possui 58,7 unidades de massa atômica e seu número atômico é 28; assim, cada átomo possui 28 prótons
e 28 elétrons. Utilizando o valor da constante de Avogadro
(6,02 × 1023 mol–1) e da carga elementar (1,6 × 10–19 C), pode-se construir a seguinte tabela.
Propriedades da moeda de níquel
massa

massa molar

mols

átomos

5,6 g

58,7 g/mol

0,095

5,7 × 1022

prótons
1,6 × 10

24

elétrons
1,6 × 10

24

carga positiva carga negativa
2,56 × 105 C

2,56 × 105 C

Imagine todas as cargas positivas dessa moeda colocadas
em um ponto da superfície terrestre e todas as negativas posicionadas em um ponto diametralmente oposto da superfície da Terra, cujo raio médio é 6,4 × 103 km. Considerando a
constante de Coulomb, k = 9 × 109 N ⋅ m2/C2, a ordem de grandeza da força de atração entre essas cargas seria equivalente à ordem de grandeza do peso, na superfície da Terra, de
(A) uma locomotiva (106 N).
(B) um caminhão-cegonha (105 N).
(C) um carro (104 N).
(D) um porta-aviões (108 N).
(E) uma bola de futebol (100 N).
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redação

Texto 1
Na telemedicina, as tecnologias de comunicação e informação são utilizadas para realizar a consulta sem que o médico
precise ir ao encontro do paciente e vice-versa, isto é, trata-se de uma teleconsulta. O atendimento pode ser feito por videochamada e os sinais vitais do paciente podem ser monitorados por sensores ligados a um aparelho móvel, por exemplo.
O sistema de teleconsultas pode trazer muitos benefícios, como diminuir os custos e atender a áreas menos favorecidas ou
distantes, bem como proporcionar agilidade no atendimento, o que algumas vezes pode salvar vidas.
(Clara Barreto. “Telemedicina: adotar ou não essa prática?”. https://pebmed.com.br, 15.12.2016. Adaptado.)

Texto 2
Os médicos afirmam que as consultas virtuais podem complementar as visitas pessoais, mas jamais vão substituí-las.
De acordo com Aldemir Humberto Soares, coordenador da Câmara Técnica de Informática em Saúde do Conselho Federal de
Medicina (CFM), e com o cardiologista André Volschan, a presença do paciente no consultório reforça a intimidade e facilita a
identificação de uma enfermidade, inclusive de sintomas que não foram motivo do agendamento da consulta.
Segundo Soares, “o médico ainda precisará obter informações do histórico do paciente e analisar seu corpo”. Mesmo com
a nova tecnologia, um médico local deve acompanhar a evolução do tratamento. Já para Volschan, “existem sutilezas típicas
do contato presencial, levando a relação entre médico e paciente a um nível que não seria alcançado por um meio eletrônico”.
O exame físico nos permite analisar emoções que podem contribuir para realizar o diagnóstico.
(“Telemedicina promete estreitar relação com médicos e consultas mais baratas”. https://oglobo.globo.com, 04.02.2019. Adaptado.)

Texto 3
A teleconsulta tem sido debatida nos últimos dois ou três anos no Brasil e a telemedicina já é uma prática adotada em
vários casos no país. A especialista da Frost & Sullivan na América Latina, Rita Ragazzi, acredita que a teleconsulta é um
benefício à saúde pública. Como benefícios, ela menciona que a teleconsulta evita, por exemplo, que pessoas debilitadas
visitem prontos-socorros e fiquem expostas a vírus e bactérias. Além disso, reduz o índice de reinternação ao permitir um
acompanhamento mais próximo do paciente para evitar a necessidade de retorno ao hospital.
Para a especialista, um dos grandes desafios da teleconsulta, além das questões técnicas de segurança na transferência
de dados usados na consulta, é engajar mais o paciente no momento de transição do modelo convencional para o acompanhamento utilizando a tecnologia. Trata-se de uma fase em que o paciente, segundo ela, precisa de assessoria mais vívida
até se acostumar com o modelo virtual. Ainda conforme analisa Ragazzi, “reconhecemos que existe espaço para fraudes no
uso dos dados e para condutas fora do padrão ético, mas é possível mapear e restringir os riscos. Impedir o uso da tecnologia
nesta área é um retrocesso”.
(Jackeline Carvalho. “Recuo do CFM sobre teleconsulta foi surpresa, diz especialista da Frost & Sullivan”. https://ipnews.com.br, 27.02.2019. Adaptado.)

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

Teleconsulta médica: avanço ou retrocesso na qualidade
do tratamento de pacientes?

UNUB2001 | 001-002-PrDiscursiva-PrObjetiva-Redação

18

rascunho de redação
TÍTULO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
19

UNUB2001 | 001-002-PrDiscursiva-PrObjetiva-Redação

