
Instruções

1. Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.

2. Durante a prova, são vedadas a comunicação entre alunos e a utilização de
qualquer material de consulta e de aparelhos de telecomunicação.

3. Duração da prova: 5 horas. Cabe ao aluno controlar o tempo com base nas
informações fornecidas pelo fiscal. O(A) aluno(a) poderá retirar-se da sala
definitivamente apenas a partir das 16 h. Não haverá tempo adicional para
preenchimento da folha de respostas.

4. Após a autorização do fiscal da sala, verifique se o caderno está completo. Ele
deve conter 90 questões objetivas, com 5 alternativas cada. Informe ao fiscal
de sala eventuais divergências.

5. Preencha a folha de respostas com cuidado, utilizando caneta esferográfica de
tinta azul.
Essa folha não será substituída em caso de rasura.

6. Ao final da prova, é obrigatória a devolução da folha de respostas.

ASSINATURA

2 2 0 0 0 0 0 2 0 3

CADERNO DE RESOLUÇÕES – 24/09/2022
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FUVESTÃO 24/09/2022

VERSÃO
�

VERSÃO
�

VERSÃO
�

VERSÃO
�

VERSÃO
�

1 E C E E C
2 D B B D B
3 B E E B E
4 E B D C D
5 B E B B B
6 C D C E E
7 B B B B B
8 D C C E E
9 B C B B E
10 A D E E D
11 A A D B A
12 C D D B A
13 B E E E C
14 A D C D B
15 C B C A D
16 B D D D A
17 A A B B B
18 B C D A D
19 E C D A E
20 A E C C B
21 D E B B E
22 C D B A B
23 A A B C B
24 D A E B E
25 D C E C D
26 A B A C A
27 E D D D C
28 B A D A B
29 B B B D E
30 D D A E D
31 B D A D D
32 D E C B E
33 D A B D C
34 C A A A C
35 B B C C D
36 B C B C E
37 B D E A A
38 E D E B A
39 E E D E B
40 A A A A C
41 D E A D D
42 C B C C D
43 B E B A E
44 E B D D A
45 D B A D C

VERSÃO
�

VERSÃO
�

VERSÃO
�

VERSÃO
�

VERSÃO
�

46 D E B A C
47 E D D E D
48 C A A B A
49 C C B B D
50 E B E D E
51 B E A E D
52 E D D A B
53 B D C A D
54 B E A B A
55 E C D C C
56 D C D D C
57 A D A D A
58 D B E E B
59 E D B A E
60 A D B C A
61 A C C B D
62 B B C E C
63 C B D D A
64 D B A D D
65 D E D E D
66 E E E C A
67 A A D C E
68 E D B D B
69 E A D B B
70 D B A D D
71 A E C D B
72 A A C C A
73 C D D B A
74 B C E B C
75 D A A B B
76 A D A E A
77 B D B E C
78 D A C A B
79 C E D D D
80 C B D E B
81 D B E E D
82 A D A D D
83 D B E A C
84 E A B A B
85 D A E C B
86 B C B B B
87 D B B D E
88 A A E A E
89 C C D B A
90 C B A D D

Resolução Comentada do Fuvestão – Conhecimentos Gerais
Obs.: Confira a resolução das questões de sua versão. A ordem das questões, dentro de cada disciplina, foi mantida.
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Simulado FUVESTÃO – 2023

01
Uma indústria farmacêutica está encarregada de
realizar a produção da insulina humana, a partir de
seu respectivo RNAm. Para isso, os pesquisadores
irão utilizar uma cultura de células bacterianas na
síntese desse hormônio pancreático. O primeiro
passo que eles deverão seguir é obter moléculas de
DNA, usando como molde o RNAm, para que essas
moléculas de DNA possam ser insertas no genoma
das células bacterianas.

A enzima que os pesquisadores deverão utilizar na
obtenção dessas moléculas de DNA é a:
(A) DNA ligase.
(B) DNA polimerase.
(C) RNA polimerase.
(D) ribonuclease.
(E) transcriptase reversa.

Resolução 
A enzima transcríptase reversa tem a capacidade de

sintetizar moléculas de DNA a partir do molde de

RNA. Esta enzima é geralmente utilizada por

retrovírus em seu processo de replicação viral dentro

de células hospedeiras. 

Resposta: E

TEXTO PARA A QUESTÃO 02.

02
O ditado popular que corresponde ao sentido da
frase do filósofo iluminista francês Voltaire é
(A) “A corda sempre arrebenta do lado mais fraco.”
(B) “Diga com quem andas que te direi quem és.”  
(C) “Onde há fumaça, há fogo.”
(D) “As aparências enganam.”
(E) “À noite todos os gatos são pardos.”

Resolução
O ditado popular “As aparências enganam” pode ser

associado ao pensamento de Voltaire, já que o

agressor tenta dar aparência de justiça à guerra, “o

maior dos crimes”.   

Resposta: D 

03
Durante o desenvolvimento embrionário, o zigoto
sofre repetidas mitoses até formar um embrião. Esse
embrião continua desenvolvendo-se até formar um
feto, que por sua vez se desenvolve até nascer. As
células do recém-nascido, por serem fruto de mitose,
têm o mesmo DNA. No entanto, apesar de possuírem
o mesmo material genético, essas células apresen -
tam uma imensa diversidade de formas e funções.
Isto se deve ao fato de

(A) as células sofrerem constantes mutações, que
alteram as proteínas produzidas, alterando assim
suas formas.

(B) o DNA apresentar expressões gênicas diferentes
de acordo com a função de cada célula.

(C) a morfologia das células, bem como suas
funções, não dependerem do DNA.

(D) o material genético produzir as mesmas
proteínas em todas as células, mas que são
metabolizadas de acordo com a função de cada
uma delas.

(E) a possibilidade de um mesmo RNAm produzir
diferentes proteínas a partir de diferentes códons
de início.

Resolução 
Os diferentes tipos de células no corpo são produtos

da expressão gênica diferencial em que a partir de

um genoma único é possível ativar genes diferentes,

levando a fenótipos e características diferentes.

Resposta: B
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TEXTOS PARA A QUESTÃO 04. 

Texto I

(Auguste Rodin, O Pensador, 1904.)

Texto II

(Adão Iturrusgarai, “A vida como ela yeah”. 

Folha de S.Paulo, 24/6/2022. Disponível em:

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#2

4/6/2022)

04
Após analisar os textos apresentados, pode-se
concluir corretamente que
(A) o texto I é intertextual ao texto II, cujo objetivo é

criticar a estagnação do desenvolvimento
tecnológico que impede o crescimento do ser
humano.

(B) o texto I é uma releitura do texto II e pretende,
por meio da atualização da linguagem, reforçar a
importância da reflexão na formação do senso
crítico.

(C) o texto II é uma analogia do texto I, evidenciando
a evolução do pensamento analítico da socie -
dade que passa a produzir tecnologia.

(D) o texto II é uma sátira do texto I, cujo objetivo é
representar a atitude reflexiva inerente à racio -
nalidade do ser humano. 

(E) o texto II é uma paródia do texto I, evidenciando
a atitude crítica excessiva dos usuários de redes
sociais.

Resolução
O cartum de Adão Iturrusgarai é uma paródia da

escultura de Rodin e tem por objetivo destacar o

criticismo excessivo e superficial típico das redes

sociais. Para isso, ele contrapõe a imagem do

pensador de Rodin à de um usuário típico das redes

sociais, como se pode apreender pelo celular na mão

da personagem e pelo título “O julgador”. 

Resposta: E

05
Duas lentes esféricas gaussianas, L1 e L2, serão
associadas coaxialmente de modo a constituírem um
sistema óptico afocal. A lente L1 é convergente, com
distância focal de módulo igual a 15,0cm, enquanto a
lente L2 é divergente, com distância focal de módulo
igual a 5,0cm. O centro óptico de L1 será posicionado
na origem de um eixo de referência 0x coincidente
com o eixo óptico do sistema, conforme ilustra o
esquema.

Considerando-se apenas valores positivos de x, em
que posição deverá ser colocado o centro óptico de
L2 para que um feixe de raios paralelos ao eixo óptico
da associação, incidente em L1, emerja de L2 também
paralelamente ao eixo óptico do sistema?

(A) x = 5,0cm

(B) x = 10,0cm

(C) x = 15,0cm

(D) x = 20,0cm

(E) x = 25,0cm
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Simulado FUVESTÃO – 2023

Resolução
Para que sejam obedecidas as condições do enun -

ciado, o foco principal imagem de L1 deverá coincidir

com o foco principal objeto de L2, conforme indica o

esquema a seguir.

Posição do centro óptico de L2:

x = 15,0 – 5,0 (cm)

Resposta: B

06
O cartograma a seguir indica o processo de
construção do delta do Rio Doce (ES), entre 5.100 e
3.800 a.C.:

Geomorfologia, Uma atualização de bases e conceitos, 

Ed. Bertrand Brasil.

Analisando a evolução geomorfológica do delta do
Rio Doce e a direção das setas que margeiam o litoral
capixaba, é possível afirmar que
(A) o delta se constitui plenamente em 5.100 a.C.
(B) apenas a deposição de material arrastado pelo

mar teve importância na formação do delta.
(C) o delta é o produto de depósitos sedimentares,

tanto marinhos quanto terrestres.
(D) o delta do Rio Doce é produto apenas da

deposição de material continental.
(E) por apresentar processos apenas erosivos, o

fluxo de águas do Rio Doce não participou da
formação do delta.

Resolução
A formação do delta é produto de um conjunto de

fatores que inclui a deposição de material sedi -

mentar marinho (representado pelas flechas que

margeiam a costa) mais o material que, ao longo do

período, foi transportado e depositado pelo Rio

Doce.

Resposta: C

07
“Chuvas deixam ao menos 84 mortos na região
metropolitana de Recife.” Essa foi a notícia de alguns
periódicos brasileiros para retratar a tragédia da
capital pernambucana. O gráfico abaixo mostra o
total pluviométrico que atingiu a capital:

Folha de São Paulo, 30/5/2022.

Elevados volumes de chuva são corriqueiros nesse
período do ano, não apenas em Recife, mas ao longo
do litoral nordestino. Eles são o produto do(a)

x = 10,0cm

328,9 milímetros
Previsto para todo
o mês de maio

236 milímetros (72%)

Em 12 horas,
entre sexta (27)

e sábado (28)

FUVESTAO_RESOLUCAO_24_9_ROSE_ALICE2022.qxp  08/09/2022  14:50  Página 5



Simulado FUVESTÃO – 2023

06V

(A) ação da massa Equatorial atlântica, que, sopran -
do do Atlântico norte, chega a atingir também o
litoral da Região Sudeste.

(B) encontro da massa Polar atlântica com a umi -
dade produzida pela evaporação, trans portada
pela massa Tropical atlântica.

(C) atuação dos “rios voadores”, que, partindo da
Amazônia, atuam nessa época do ano sobre todo
o território brasileiro.

(D) forte evaporação local que, num processo de
convecção, provoca intensa condensação e
chuvas contínuas.

(E) ação exclusiva dos ventos alísios de sudeste que,
nessa época do ano, transportam a umidade
exalada nas costas da Argentina.

Resolução
Próximo aos meados dos anos, a massa Polar

atlântica ganha pressão atmosférica suficiente para

penetrar pela faixa litorânea sul, sudeste e leste e

atingir os territórios setentrionais do Nordeste

litorâneo quando, então, condensa a umidade do

mar transportada pela massa Tropical atlântica.

Ocorre então o período de chuvas da Zona da Mata

nordestina, que são geralmente volumosas. Aliada à

ocupação desordenada da região, as chuvas

provocam então inundações e deslizamentos,

atingindo as populações mais carentes.

Resposta: B

08
Considere a hipótese de que a aptidão para aprender
Matemática e guitarra é determinada por genes com
segregação independente, cujos genótipos e respec -
tivos fenótipos são apresentados abaixo. 

Um homem duplo-homozigoto para muita aptidão
casa-se com uma mulher duplo-homozigota para
nenhuma aptidão, gerando uma filha. Se esta
menina posteriormente se casar com um guitarrista
mediano sem nenhuma aptidão para Matemática,
qual a probabilidade de terem uma criança com
aptidão mediana para aprender Matemática e muita
aptidão para tocar guitarra?
(A) 75%
(B) 50%
(C) 25%
(D) 12,5%
(E) 6,25%

Resolução 
MMGG x mmgg 

F: �MmGg x �mmGg

P = 1/8 = 0,125 = 12,5%

Resposta: D

MM – muita aptidão para aprender Matemática

Mm – aptidão mediana para aprender Matemática

mm – nenhuma aptidão para aprender Matemática

GG – muita aptidão para tocar guitarra

Gg – aptidão mediana para tocar guitarra

gg – nenhuma aptidão para tocar guitarra

gametas MG Mg mG mg

mG MmGG MmGg mmGG mmGg

mg MmGg Mmgg mmGg mmgg
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09
Metagênese é um processo no qual há alternância de
gerações entre indivíduos da mesma espécie. Pode-
se observar esse fenômeno tanto em animais quanto
em vegetais. Porém, existem diferenças importantes
entre esses grupos de seres vivos quanto ao
processo mencionado. O esquema a seguir ilustra
respectivamente a metagênese em vegetais e
cnidários:

Após a análise do esquema, assinale a alternativa
que preenche corretamente as lacunas:
(A) I. n, II. 2n, III. Reprodução sexuada, IV. Repro -

dução sexuada, V. n, VI. 2n, VII. Reprodução
sexuada, VIII. Reprodução assexuada

(B) I. 2n, II. n, III. Reprodução assexuada, IV.
Reprodução sexuada, V. 2n, VI. 2n, VII. Repro -
dução sexuada, VIII. Reprodução assexuada

(C) I. 2n, II. 2n, III. Reprodução assexuada, IV.
Reprodução sexuada, V. n, VI. n, VII. Reprodução
assexuada, VIII. Reprodução sexuada

(D) I. 2n, II. n, III. Reprodução sexuada, IV. Repro -
dução assexuada, V. 2n, VI. 2n, VII. Reprodução
assexuada, VIII. Reprodução sexuada

(E) I. 2n, II. n, III. Reprodução sexuada, IV. Repro -
dução sexuada, V. n, VI. 2n, VII. Reprodução
sexuada, VIII. Reprodução assexuada

Resolução
Na metagênese dos vegetais, o esporófito diploide

(2n) produz esporos (reprodução assexuada) que

originarão o gametófito haploide, o qual forma

gametas que, após a fecundação (reprodução

sexuada), originarão um novo esporófito. Já nos

cnidários, ambas as formas (medusa e pólipo) são

diploides. Os pólipos realizam reprodução

assexuada originando medusas, as quais por meio

de reprodução sexuada formarão novos pólipos.

Resposta: B

10
O gráfico a seguir representa a variação de alguns
hormônios durante o ciclo menstrual de uma
determinada mulher:

Após a análise das informações e utilizando seus
conhe ci mentos sobre o assunto, é possível afirmar que
(A) a mulher não está grávida ao final do ciclo devido

à queda na taxa de progesterona.
(B) o ponto B indica o momento do ciclo no qual há

menor probabilidade de gravidez devido ao pico
do hormônio ovariano LH.

(C) a descamação do endométrio tem início no ponto
B do gráfico.

(D) o folículo ovariano é responsável pela síntese do
hormônio FSH.

(E) no ponto A ocorre a ruptura do folículo ovariano
seguida da migração do óvulo à tuba uterina.

Resolução
Caso a mulher estivesse grávida, haveria a manu -

tenção de um elevado nível de progesterona ao final

do ciclo menstrual, importante à manutenção do

endométrio. Mas, como no final do ciclo houve uma

queda na taxa deste hormônio,  subentende-se que

a mulher não está grávida.

Resposta: A

A B C D

(dias do ciclo)

LH

Progesterona

Taxa de
LH no

sangue

Taxa de
progesterona

no sangue
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11
Uma mulher pertencente ao tipo sanguíneo A, Rh–
casa-se com um homem pertencente ao tipo B, Rh+,
que nasceu com eritroblastose fetal. O casal tem uma
filha pertencente ao tipo O e que também nasceu
com eritroblastose fetal. Se essa menina se casar
com um homem com o mesmo genótipo do pai dela,
a probabilidade de ter uma criança doadora universal
é de 
(A) 1/8
(B) 1/4 
(C) 1/2 
(D) 1/6 
(E) 3/4 

Resolução 
Pais: mãe IAi rr x pai IBi Rr

Filha O com eritroblastose (Rh+) : ii Rr  

Marido de genótipo igual ao do pai: IBi Rr 

P (criança iirr) = ½ x 1/4 = 1/8

Resposta: A

12
Por suas propriedades, a água é fundamental para a
vida na Terra. Observe o exemplo a seguir e tente
relacioná-lo com as propriedades da água.

Esse fenômeno é muito utilizado pelas plantas,
especialmente as altas, a exemplo dos coqueiros, no
transporte de seiva bruta pelo xilema, da raiz até as
folhas. É por causa dele que a água desliza através
das paredes de tubos ou por entre poros de alguns
materiais, como o papel. Duas propriedades da água

estão relacionadas ao exemplo dado. A primeira está
relacionada com a afinidade entre o líquido e a
superfície tubular, pois existe a formação de pontes
de hidrogênio entre os dois. Graças à segunda

propriedade das moléculas de água, também
proporcionada pelas pontes de hidrogênio, elas
mantêm-se unidas, e umas acabam arrastando as
outras pela coluna, elevando o nível de água.

Disponível em: https://www.infoescola.com 

(Adaptado) Acesso em: maio 2021.

Marque a alternativa que nomeia corretamente o
fenômeno descrito e as respectivas propriedades da
água relacionadas a ele. 
(A) Adesão – dissolução e capilaridade.   
(B) Adesão – dissolução e coesão.   
(C) Capilaridade – adesão e coesão.   
(D) Capilaridade – dissolução e adesão.   
(E) Coesão – capilaridade e adesão.   

Resolução
A primeira propriedade é a capilaridade e a segunda

propriedade refere-se a adesão e coesão. As molécu -

las de água estão unidas por pontes de hidrogênio, e

essa união é chamada de coesão; a coesão é a

capacidade que uma substância tem de permanecer

unida, resistindo à separação; e o fato de a água

atrair e ser atraída por outras moléculas polares é

um processo chamado de adesão. Assim, a capilari -

dade é um fenômeno resultante da interação entre

as forças de adesão e coesão da molécula de água e

a superfície dos vasos, processo que resulta no

transporte de seiva bruta pelo xilema da raiz até as

folhas.  

Resposta: C
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13 

Na visão de Jack Schultz – professor da Divisão de
Ciências Vegetais da Universidade de Missouri, nos
Estados Unidos, plantas são "como animais muito
lentos": conseguem ver, ouvir, cheirar e até têm
comportamentos. Segundo o cientista, as plantas
lutam por território, procuram alimentos, evitam
predadores e fazem armadilhas para suas presas.
Logo, estão vivas no mesmo sentido que os animais
e, assim como eles, exibem condutas.

https://www.bbc.com/portuguese/vert-earth-38655422 

Acesso em 06 de nov. 2020.

E, de acordo com Karban e colaboradores (2016), os
desafios essenciais enfrentados por plantas e
animais são bastante semelhantes – os indivíduos
devem obter recursos suficientes para crescer, evitar
tornar-se alimentos de predadores, parasitas e
patógenos e transmitir com sucesso seus genes para
as gerações subsequentes.

Karban, R. et al. “A comparison of plants and 

animals in their responses to risk of consumption.” 

Current Opinion in Plant Biology, 32, 1-8, 2016.

Dentro dessa análise comparativa entre animais e
vegetais, analise os itens a seguir e indique, para
cada característica descrita, se se refere a um vegetal
(“V”), a um animal (“A”) ou a ambos (“D”).

1. ( ) Seu desenvolvimento envolve etapas como
diferenciação, morfogênese e crescimento.

2. ( ) Durante a divisão celular, a citocinese
ocorre mediante formação de um anel
contrátil.

3. ( ) Presença de células indiferenciadas para
reposição e regeneração celular, por
exemplo.

4. ( ) Presença de ribossomos maiores e mais
com plexos (tipo 80S), formado por 
2 subuni dades (40S e 60S).

5. ( ) São capazes de produzir colesterol para,
por exemplo, compor suas membranas
celulares.

6. ( ) Possui arquitetura modular com tecidos
mais descentralizados.

A sequência correta das letras “V”, “A” e “D”,
referentes, respectivamente, a características
vegetais, animais e ambos é 

(A) 1-D, 2-A, 3-A, 4-D, 5-D, 6-D.   

(B) 1-D, 2-A, 3-D, 4-D, 5-A, 6-V.   

(C) 1-A, 2-V, 3-D, 4-A, 5-D, 6-D.   

(D) 1-V, 2-D, 3-V, 4-A, 5-D, 6-D.   

(E) 1-A, 2-V, 3-A, 4-A, 5-A, 6-V.   

Resolução

1. D: Tanto vegetais quanto animais passam pelos

processos de desenvolvimento que começam

com a diferenciação, passam pela morfogênese e

chegam ao crescimento. 

2. A: A citocinese ocorre pelo estrangulamento da

célula na região equatorial, causado por um anel

de filamentos contráteis constituídos por

moléculas de actina e miosina; por se iniciar na

região periférica e avançar para o centro da

célula, esse tipo de divisão citoplasmática é

chamada de citocinese centrípeta. 

3. D: Tanto vegetais quanto animais possuem

células indiferenciadas que atuam na reposição e

regeneração celular; os vegetais possuem as

células meristemáticas e os animais possuem as

células-tronco.

4. D: Seres eucariontes, como vegetais e animais,

possuem ribossomos maiores (80S, constituído

de subunidade pequena 40S e grande 60S) que

os de células procariontes (70S).

5. A: O colesterol está presente em células animais.
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6. V: Os vegetais apresentam características gené -

ticas, morfológicas e fisiológicas distintas, sendo

que os sistemas vitais são articulados, dinâ -

micos, interativos e descentralizados; seus

sistemas celulares e tecidos possuem funções

específicas, porém, são articulados e funcionais.  

Resposta: B

14 
Em um experimento, as plantas de soja 1 e 2 foram

cultivadas em condições ambientais diferentes

apenas em relação à luminosidade e à disponibi -

lidade de água. A figura mostra um estômato da

planta 1 e um estômato da planta 2.

A comparação entre os estômatos das plantas 1 e 2
permite afirmar que 
(A) a planta 1 foi cultivada em ambiente iluminado,

com disponibilidade de água, e apresentou maior
fluxo de seiva bruta.   

(B) a planta 2 foi cultivada em ambiente iluminado,
com disponibilidade de água, e apresentou
menor fluxo de seiva bruta.   

(C) a planta 1 foi cultivada em ambiente escuro, com

escassez de água, e apresentou menor fluxo de

seiva bruta.   

(D) a planta 2 foi cultivada em ambiente escuro, com

escassez de água, e apresentou maior fluxo de

seiva bruta.   

(E) a planta 1 foi cultivada em ambiente iluminado,

com escassez de água, e apresentou maior fluxo

de seiva bruta.   

Resolução
A planta 1 apresenta estômatos abertos, indicando

que foi cultivada em ambiente com luminosidade,

água e fluxo de seiva bruta das raízes, para melhor

absorção de gás carbônico e água para o processo

de fotossíntese. A planta 2 apresenta estômatos

fechados, indicando que foi cultivada em ambiente

com baixa luminosidade, menor disponibilidade de

água e de fluxo de seiva bruta, diminuindo o

processo fotossintético.  

Resposta: A

15
Sobre a Revolução Gloriosa, de 1688, e a proclama -
ção do Bill of Rights, de 1689, podemos afirmar
corretamente:

(A) Eles criaram na Inglaterra a supremacia do
parlamento republicano sobre a monarquia par -
lamen tarista Stuart, em substituição ao governo
absolutista Tudor. As reformas impostas pos -
sibilitaram a maior participação da burguesia no
governo e na vida política do país. Esse foi um
processo de volta aos valores do Antigo Regime.

(B) Promoveram na Inglaterra a supremacia total da
burguesia no parlamento sobre a monarquia
absolutista Tudor. Isso permitiu organizar um
processo reformista que orientou o desenvol -
vimento econômico mercantilista voltado a
suprimir a propriedade privada. Esse elemento
lançou a Inglaterra na Revolução Industrial.

PLANTA 1

PLANTA 2

Ostíolo

Núcleo

Cloroplastos

Vacúolo

Célula-guarda

Parede celular
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(C) Estabeleceram na Inglaterra a supremacia do
parlamento sobre a monarquia substituindo a
monarquia absolutista Stuart pela monarquia
parlamentarista. Isso possibilitou à classe bur -
guesa maior participação no governo do país.
Essa ascensão contribuiu para essa classe
consolidar sua posição como setor dirigente da
economia e impulsionadora do desenvolvimento
capitalista inglês.

(D) Eles criaram na Inglaterra as pré-condições para
a implantação da atividade industrial que orien -
tou a economia a um total abandono da atividade
agropecuária no país. A partir daí, a Inglaterra
será um importador de produtos agrícolas e
exportador de gêneros manu faturados.

(E) Foram momentos em que os ingleses orientaram
seu esforço socioeconômico no sentido de
buscar a implantação de uma sociedade mais
justa e igualitária, na medida em que direcio -
naram a produção para o atendimento de
necessidades puramente sociais, visando acabar
com o sofrimento do proletariado inglês.

Resolução  
A Revolução Gloriosa, de 1688, acabou por

consolidar as conquistas da burguesia inglesa inicia -

das com a anterior Revolução Puritana, de 1642-49,

que teve como mérito implantar uma série de

medidas de caráter capitalista e que criaram

condições para o desenvolvimento do capitalismo

inglês. Já o Bill of Rights estabeleceu definitiva -

mente o sistema parlamentarista inglês em que a

burguesia controla o poder e o “rei reina mas não

governa”.

Resposta: C

16 
Cientistas construíram uma máquina que captura
radiação solar em sua parte superior e em suas
laterais. No interior da máquina, a radiação solar e os
gases capturados reagem com o elemento químico
cério. A máquina, então, expele gás oxigênio e gás
hidrogênio, como mostra a figura.

O funcionamento dessa máquina assemelha-se à
etapa 
(A) química da fotossíntese.   
(B) fotoquímica da fotossíntese.   
(C) química da fermentação alcoólica.   
(D) da glicólise da respiração celular.   
(E) de fotofosforilação da respiração celular.   

Resolução
O funcionamento da máquina assemelha-se à etapa

fotoquímica da fotossíntese, sendo a fase que

depende da luz, em que a energia luminosa é

captada pelas moléculas de clorofila, transformando-se

em energia química.  

Resposta: B
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 17 E 18.

RUÍDOS NA COMUNICAÇÃO

Parte dos movimentos está preocupada com o
sentido opressor das palavras e buscando soluções
para o problema. Exemplos: substituir o termo
“seminário” por “ovulário”, e “esclarecimento” por
“escurecimento”. O objetivo é mostrar como a
sociedade oprime mulheres e negros ao valorizar
características masculinas e brancas no léxico da
língua portuguesa.

Porém “seminário” vem do latim “seminarium”
(“viveiro de plantas”) que, por sua vez, vem de
“semen” (“semente”). Logo, o sentido é de encontro
para divulgar e debater ideias (analogia com
germinar conhecimento). Da mesma forma,
“esclarecer” não tem que ver com raça e, sim, com
luminosidade: tornar claro para poder ver melhor.

Mesmo se a etimologia machista e racista
estivesse correta, o uso corrente dessas palavras não
apresenta significado preconceituoso. Além disso,
exigir que as pessoas sempre reflitam sobre a
origem das palavras antes de utilizá-las é um
contrassenso. Isso demandaria um desgaste 
 mental e ocasionaria uma perda de tempo que
impossibilitariam a comunicação e as ações no
mundo social. 

(Lygia Maria, Folha de S.Paulo,16/05/2022.)

17
No primeiro parágrafo, a oração “ao valorizar
características masculinas e brancas no léxico da
língua portuguesa” abrange, simultaneamente, as
noções de 
(A) tempo e causa.
(B) causa e proporção. 
(C) tempo e consequência. 
(D) explicação e consequência. 
(E) proporção e explicação. 

Resolução
A oração “ao valorizar características masculinas e

brancas no léxico da língua portuguesa” é adverbial

reduzida, que indica simultaneamente tempo e

causa em relação à oração antecedente, que é a

principal. Desenvolvendo-a, tem-se: quando ou

porque valoriza características masculinas e brancas

no léxico da língua portuguesa.  

Resposta: A

18
Sem alterar o sentido, os dois primeiros períodos do
terceiro parágrafo do texto poderiam ser reescritos
da seguinte maneira:
(A) Porquanto a etimologia machista e racista esteja

certa, o uso corrente dessas palavras não
representa significado preconceituoso. Ainda
mais, exigir que as pessoas reflitam sobre a
origem das palavras antes de utilizá-las é um
contrassenso.

(B) O uso corrente dessas palavras, conquanto a
etimologia machista e racista estivesse correta,
não apresenta significado preconceituoso. Além
do mais, é um contrassenso exigir que as
pessoas sempre reflitam sobre a origem das
palavras antes de utilizá-las.

(C) Se, contudo, a etimologia machista e racista
estivesse correta, o uso corrente dessas palavras
não apresentaria significado preconceituoso.
Seria um contrassenso, porém, exigir que as
pessoas sempre reflitam sobre a origem das
palavras assim que as utilizar.

(D) Visto que a etimologia machista e racista esteja
certa, o uso corrente dessas palavras não deve
apresentar significado preconceituoso. Ademais,
a exigência de que as pessoas sempre reflitam
sobre a gênese das palavras antes de utilizá-las é
um contrassenso.

(E) O uso corrente dessas palavras não apresentará
significado preconceituoso, se a etimologia
machista e racista não estiver correta. Além
disso, obrigar as pessoas sempre refletirem
sobre a origem das palavras antes de utilizá-las é
um contrassenso.
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Resolução
No primeiro período, tem-se oração subordinada

adverbial concessiva, introduzida pela locução

conjuntiva mesmo se. Essa mesma relação é

estabelecida por meio da conjunção conquanto. Já o

segundo período estabelece relação de soma, adição

com o anterior por meio da expressão além disso.

Esse sentido se mantém pelo uso da expressão além

do mais.  

Resposta: B  

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 19 A 21.

Às vezes, no correr dos dias, apesar da cidade e
da Primavera, as mulheres contam histórias que são
trovões.

Um governador português mandou construir
uma prisão em São Tomé. Um dos castigos dos
presos, nessa prisão, era, balde a balde, esvaziarem
o mar. Um oficial português apaixonou-se por uma
mulher guineense, durante a guerra colonial. Fez-lhe
um filho. Quando chegou o momento de regressar à
metrópole, escreveu à família contando que os
levaria consigo. A família proibiu-o de o fazer. Então
o oficial pegou fogo à mulher.

CHUVA DE RAIOS

Para que servem as histórias? As mulheres
aparentam frieza ao narrar o terror, a frieza de quem
carrega o peso do mundo. Falam, e é como estarmos
sob uma chuva de raios. Então, escuto. Guardo as
histórias numa caixa, apanhado de trovões.

(Djaimilia Pereira de Almeida, “Apanhado de trovões”. 

Quatro cinco um, junho de 2022, p. 11)

19
Na oração “que são trovões”, a autora faz uso da
(A) antonomásia, no intuito de enfatizar a beleza da

narrativa feminina, marcada pela potencialidade
e pela beleza de fenômenos naturais.

(B) metonímia, para expressar a complexidade do
embate cultural entre o universo do colonizador
e do colonizado.

(C) paronomásia, referindo-se à sonoridade da
língua portuguesa, bela e troante como os sons
de uma tempestade. 

(D) comparação, enfatizando a potencialidade da
narrativa, mesmo sendo curtas e efêmeras como
um trovão. 

(E) metáfora, para representar as narrativas repletas
de sofrimentos que marcam o universo feminino.

Resolução
Trata-se de uma metáfora criada para representar a

potencialidade das narrativas femininas, marcantes

e fortes como um raio, mas também assustadoras

diante da dimensão dos sofrimentos ali contidos.

Resposta: E

20
No texto, os pronomes em destaque referem-se,
respectivamente, a:
(A) mulher guineense, mulher e filho, oficial

português, levar consigo.
(B) filho, mulher e filho, governador português,

pegar fogo à mulher.
(C) mulher, momentos, oficial português, regressar à

metrópole. 
(D) filho, metrópoles, governador português, levar

consigo.
(E) oficial português, castigos, filho, pegar fogo à

mulher.

Resolução
O pronome lhe retoma a expressão mulher

guineense; já o pronome oblíquo os, na oração que

os levaria, refere-se ao filho e à mulher.  Por sua vez,

o pronome o que complementa o verbo proibir

retoma oficial português, e, por último, o pronome o,

da passagem de o fazer, refere-se à ação de levar

consigo para a metrópole o filho e a mulher.

Resposta: A
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21
Entre as expressões destacadas, a que exerce a
mesma função sintática do termo destacado em “as
mulheres contam histórias que são trovões” é
(A) “Um governador português mandou construir

uma prisão em São Tomé”.
(B) “Um oficial português apaixonou-se por uma

mulher guineense”.
(C) “... escreveu à família contando que os levaria

consigo”.
(D) “... a frieza de quem carrega o peso do mundo”. 
(E) “Guardo as histórias numa caixa, apanhado de

trovões”. 

Resolução
O pronome relativo que na oração “que são trovões”

exerce a função de sujeito, mesma função exercida

pelo pronome quem na oração “carrega o peso do

mundo”. Nas demais alternativas, a) o verbo

construir é objeto direto do verbo mandar; b) a

expressão “por uma mulher guineense” é objeto

indireto do verbo apaixonar-se; c) o vocábulo que é

conjunção integrante, introduzindo a oração subor -

dinada substantiva objetiva direta; e) numa caixa

exerce a função de adjunto adverbial. 

Resposta: D

TEXTO PARA A QUESTÃO 22.

O vulto que se mexia não era a senhora idosa:
era uma sujeitinha vermelhaça, de olhos azuis e
cabelos tão amarelos que pareciam oxigenados (...)

E mergulhei na leitura, desatento, está claro,
porque o livro não valia nada. Virava a página muitas
vezes, e quando isto acontecia, olhava, fingindo
desinteresse, a mulher dos cabelos de fogo. Tinha as
unhas pintadas. 

— Lambisgoia!

(...) Encabulei. Sou tímido: quando me vejo
diante de senhoras emburro.

(Graciliano Ramos, Angústia) 

22
Angústia aborda os conflitos do ser consigo

mesmo e com o ambiente socioeconômico e cultural
que o envolve. Das narrativas nas quais as
personagens encontram-se em profunda pertur -
bação e conflito, esse romance de Graciliano Ramos
é um dos mais densos e representativos, pois Luís da
Silva vive um quadro psicótico. Considerando o
trecho acima e o contexto de Angústia, é correto
afirmar que Marina, por ser  
(A) amada por Luís da Silva, é retratada de maneira

sublime e etérea.
(B) condicionada por uma sociedade patriarcal, é

descrita como personagem infantilizada e
assexuada. 

(C) fútil e leviana, é considerada afetada e
presunçosa.

(D) superior intelectualmente ao narrador, é tachada
de pedante.

(E) ingênua, tem a ilusão de que desperta o interesse
amoroso em vários homens. 

Resolução

Luís da Silva é machista, possui, portanto, os valores

morais da sociedade patriarcal. Essa ideologia,

aliada aos problemas psicológicos do narrador,

deforma, inevitavelmente, a realidade e as persona -

gens com quem se relaciona. Marina é retratada

como uma personagem fútil, afetada e incon -

sequente, características já indiciadas na referência

irônica e depreciativa que se nota em “sujeitinha

vermelhaça”, “cabelos de fogo”. A palavra

lambisgoia não só resume essa visão deformada,

como é sinônimo da palavra informal sirigaita

(Houaiss).

Resposta: C
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TEXTO PARA A QUESTÃO 23.

ADMIRÁVEL EXPRESSÃO QUE FAZ O 

POETA DE SEU ATENCIOSO SILÊNCIO

Largo em sentir, em respirar sucinto,

Peno, e calo, tão fino, e tão atento,

Que fazendo disfarce do tormento,

Mostro que o não padeço, e sei que o sinto.

O mal, que fora encubro, ou que desminto,

Dentro do coração é que o sustento:

Com que, para penar é sentimento,

Para não se entender, é labirinto.

Ninguém sufoca a voz nos seus retiros;

Da tempestade é o estrondo efeito:

Lá tem ecos a terra, o mar suspiros.

Mas oh do meu segredo alto conceito!

Pois não chegam a vir à boca os tiros

Dos combates que vão dentro no peito.

(Gregório de Matos, Poemas escolhidos. 

São Paulo: Companhia das Letras, 2010, pág. 218)

23
Nesse soneto, o eu lírico revela a diferença entre a
sua 
(A) essência, os sentimentos profundos, e a sua

aparência. 
(B) intenção de escrita e o resultado dela, estetica -

mente inferior.
(C) concepção ética e a realidade social degradada.
(D) visão antropocêntrica e a sua visão teocêntrica.
(E) atitude pacífica e a sua atitude belicosa.

Resolução
O tema desse soneto é o conflito entre o que o eu

lírico sente, tormentos e males, e o que ele aparenta,

isto é, dissimula, pois a sua imagem é a de quem não

sofre, prefere disfarçar. 

Resposta: A

TEXTO PARA A QUESTÃO 24.

O SOBREVIVENTE

Impossível compor um poema a essa altura da 

[evolução da humanidade.

Impossível escrever um poema – uma linha que 

[seja – de verdadeira poesia.

O último trovador morreu em 1914.

Tinha um nome de que ninguém se lembra mais.

Há máquinas terrivelmente complicadas para as 

[necessidades mais simples.

Se quer fumar um charuto aperte um botão.

Paletós abotoam-se por eletricidade.

Amor se faz pelo sem-fio.

Não precisa estômago para digestão.

Um sábio declarou a

[O Jornal que ainda falta

muito para atingirmos

[um nível razoável de

cultura. Mas até lá, 

[felizmente, estarei morto.

Os homens não melhoram

e matam-se como percevejos.

Os percevejos heroicos renascem.

Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado.

E se os olhos reaprendessem a chorar seria um 

[segundo dilúvio.

(Desconfio que escrevi um poema).

(Carlos Drummond de Andrade, Alguma Poesia)

24
Considerando-se o poema como um todo e a
contradição que há nos  versos que abrem e fecham
esse texto – “Impossível compor um poema a essa
altura da evolução da humanidade” / “(Desconfio
que escrevi um poema)” –, deduz-se que a poética de
“O sobrevivente”
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(A) constitui um jogo lúdico-retórico que circuns -
creve a poesia nos limites da experimentação
estética.     

(B) corrobora um antagonismo insuperável cujo
desdobramento é a morte inexorável do fazer
poético. 

(C) apresenta o conceito de que a função da poesia é
o entretenimento, já que os problemas do mundo
não têm solução.

(D) denota uma incongruência, mas esse impasse
que obstrui a poesia dissolve-se no próprio texto.   

(E) ratifica a vanguarda futurista, pois segue os
mesmos preceitos em relação ao dinamismo
tecnológico do século XX.

Resolução
Os versos “Impossível compor um poema a essa

altura da evolução da humanidade” e “(Desconfio

que escrevi um poema)” são contraditórios, mas o

impasse é dissolvido não só pelo verso “(Desconfio

que escrevi um poema)”, como também pela própria

sobrevivência da arte de fazer versos num contexto

brutal e tecnológico. Nas palavras de José Miguel

Wisnik: “‘O sobrevivente’ reapresenta a seu modo

aquele mesmo jogo de forças que envolve o nó de

exclusões e inclusões: ante um mundo que exclui a

possibilidade de poesia, a poesia inclui o mundo ou

inclui-se teimosamente nele, como um corpo

estranho que lhe é íntimo” (José Miguel Wisnik.

Drummond e o Mundo, 2005).

Resposta: D 

TEXTO PARA A QUESTÃO 25.

Rubião obedeceu, dando ao rosto o maior
interesse possível, enquanto Quincas Borba
continuava a andar.

— Foi no Rio de Janeiro — começou ele —,
defronte da Capela Imperial, que era então Real, em
dia de grande festa; minha avó saiu, atravessou o
adro, para ir à cadeirinha, que a esperava no largo do
Paço. Gente como formiga. O povo queria ver entrar
as grandes senhoras nas suas ricas traquitanas. No
momento em que minha avó saía do adro para ir à
cadeirinha, um pouco distante,  aconteceu espantar-
se uma das bestas de uma sege; a besta disparou, a

outra  imitou-a, confusão, tumulto, minha avó caiu, e
tanto as mulas como a sege passaram-lhe por cima.
Foi levada em braços para uma botica da rua Direita,
veio um sangrador, mas era tarde; tinha a cabeça
rachada, uma perna e um ombro partidos, era toda
sangue, expirou minutos depois.

—  Foi realmente uma desgraça — disse Rubião.

— Não.

— Não?

(Machado de Assis, Quincas Borba) 

25
Analise as proposições sobre o excerto e o contexto
do romance Quincas Borba.

I. Esse relato de Quincas Borba sobre a morte da

avó não deixa de ter conceito convergente com a

narrativa alegórica que define o que é Humanitas

ou Humanitismo, teoria sintetizada na máxima

“Ao vencedor, as batatas”.

II. Depreende-se desse excerto que para Quincas

Borba o princípio que rege a condição existencial

pode ser resumido nesta frase: o mais forte

sobrevive ao menos forte.

III. Humanitas ou Humanitismo revela-se como uma

paródia do cientificismo do final do século XIX.

Há um viés satírico em relação a essas teorias

materialistas muito influentes na intelectualidade

brasileira da época.

IV. Tanto Quincas Borba como Rubião condoeram-

se com esse fato trágico e consideraram o

atropelamento dessa senhora pelas bestas e pela

sege uma desgraça irreparável.

É(são) correta(s) apenas a(s) afirmação(ões)

(A) I e II.

(B) I e IV.

(C) II, III e IV.

(D) I, II e III.
(E) I, III e IV.

Simulado FUVESTÃO – 2023
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Resolução
Nesse excerto, Quincas Borba nega o fato de essa

morte ter sido uma desgraça. Tanto no texto para

essa questão como na narrativa alegórica em que o

‘filósofo’ expõe Humanitas ou Humanitismo,

depreende-se que não há morte, já que “O encontro

de duas expansões, ou a expansão de duas formas,

pode determinar a supressão de uma delas; mas,

rigorosamente, não há morte, há vida, porque  a

supressão  de uma é a condição de sobrevivência da

outra, e a destruição não atinge o princípio universal

e comum”.

Resposta: D

TEXTO PARA A QUESTÃO 26.

(...)

— Vou ajudar a acabar com essa guerra. Me
acredita, pai.

Ele sorriu, desprezador. Eu, se me pensava
esperto, não descobrira a razão da vida estar a correr
às mil porcarias? Tudo aquilo era castigo encomen -
dado por ele, meu legítimo pai. Minhas desavenças,
os tropeços que sofria, provinham de eu não ter
cumprido a tradição. Agora, sofria castigos dos
deuses, nossos antepassados. Lamentava-se da
cansativa morte:

— Sou um morto desconsolado. Ninguém me
presta cerimónias. Ninguém me mata a galinha, me
oferece uma farinhinha, nem panos, nem bebidas.
Como posso te ajudar; te livrar das tuas sujidades?
Deixaste a casa, abandonaste a árvore sagrada.
Partiste sem me rezares. Agora, sofres as
consequências. Sou eu que ando a ratazanar teu
juízo.

— Mas, pai, durante todos os dias eu te levava
comida...

— Nas primeiras noites, sim. Depois, nunca mais
eu vi nada de comer. Só a panela vazia, mais nada.

— Alguém comia...

— Ninguém toca em prato de defunto.

O velho Taímo se explicou: eu não podia alcançar
nada do sonhado enquanto a sombra dele me
pesasse. A mesma coisa se passava com a nossa

terra, em divórcio com os antepassados. Eu e a terra
sofríamos de igual castigo. Depois avançou
ameaças: já que eu tanto queria a viagem, num dado
entardecer, me haveria de aparecer o mampfana, a
ave que mata as viagens. Estará de asas abertas,
pousado sobre uma grandíssima árvore, disse ele.

— Não, pai, não faça isso.

Riu-se do meu medo. Levantou os ombros, tão
magros que, ao subirem, arrastavam todo o corpo
para cima.

(Mia Couto, Terra Sonâmbula, 

“Segundo caderno de Kindzu: uma cova no teto do mundo”)

26
Nesse excerto, há o encontro de Kindzu com o
espírito de Taímo. A explicação de Taímo indica que
Kindzu deveria ter no contexto de Terra Sonâmbula
(A) relação íntima com os antepassados, seguindo

mitos ancestrais, para, assim, construírem-se um
novo caminho e uma nação em que a existência
fosse livre e plena.

(B) confiança naquilo que sonhava para continuar a
viagem, uma vez que os antepassados, segundo
o conselho de Taímo, desprezavam e ignoravam
Kindzu.

(C) firmeza ao interagir com a ancestralidade para
impor valores pós-modernos, já que os mitos
moçambicanos tornaram-se anacrônicos.

(D) relativização do legado mítico, já que a guerra
contra os dominadores lusos exigia atitude bélica
e, por isso, distante do pensamento mágico.

(E) diálogo constante com os homens sábios do
passado, a fim de unir a tradição mítica a uma
visão contemporânea e racional.

Resolução
A simbologia que Mia Couto explora em Terra

Sonâmbula é a de que o homem moçambicano tem

de procurar o caminho para si e para o país  em

íntima relação com os antepassados e com seus

ensinamentos. O afastamento da matriz cultural é

uma das causas do aniquilamento do país. A isso,

aliam-se fortemente a guerra pela libertação em

relação à metrópole portuguesa e a guerra civil.

Resposta: A
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TEXTO PARA AS QUESTÕES 27 E 28.

A mãe suspirava soluçosa, era um chorinho sem
verdade, aborrecido, se ele pudesse estava voltando
para a horta, não ouvia aquilo sempre assim, via as
formiguinhas entrando e saindo e trançando, os
caramujinhos rodeando as folhas, no sol e na
sombra, por onde rojavam sobrava aquele rastrio
branco, que brilhava. Miguilim esfregava um pé no
outro, estava comichando: outro bicho-de-pé;
quando crescia e embugalhava, ficava olhoso, a mãe
tirava, com alfinete. Vovó Izidra clamava: — "Já
foram brincar perto do chiqueiro! Menino devia de
andar de pé calçado..." Só tinha um par de sapatos,
se crismara com ele; tinha também um par de
alpercatinhas de couro-cru, o par de sapatos devia de
ficar guardado. O Bispo era tão grande, nos roxos, na
hora de se beijar o anel dava um medo. Quem ficava
mais vezes de castigo era ele, Miguilim; mas quem
apanhava mais era a Chica. A Chica tinha malgênio
— todos diziam. Ela aprontava birra, encapelava no
chão, capeteava; mordia as pessoas, não tinha
respeito nem do pai. Mas o pai não devia de dizer
que um dia punha ele Miguilim de castigo pior,
amarrado em árvore, na beirada do mato. Fizessem
isso, ele morria da estrangulação do medo? Do mato
de cima do morro, vinha onça. Como o pai podia
imaginar judiação, querer amarrar um menino no
escuro do mato? Só o pai de Joãozinho mais Maria,
na estória, o pai e a mãe levaram eles dois, para
desnortear no meio da mata, em distantes, porque
não tinham de comer para dar a eles. Miguilim sofria
tanta pena, por Joãozinho mais Maria, que voltava a
vontade de chorar.

(João Guimarães Rosa, Campo Geral, in Manuelzão e Miguilim.)

27
Analise as proposições sobre esse excerto e o
contexto de Campo Geral.
I. Notam-se a onisciência do narrador, o discurso

indireto livre e a mimese da linguagem e do
universo infantis.

II. A mãe do protagonista afeta carência des propo -
si tadamente, não tem motivo emocional ou
material para se sentir mal.

III. O léxico inusitado da obra rosiana é notado em
embugalhava, olhoso, capeteava.

É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões)
(A) I, II e III.
(B) I e II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) II, apenas.
(E) I e III, apenas.

Resolução
A mãe de Miguilim não se sente bem no Mutum e

nem na vida que leva. Considera esse lugar “um

triste recanto”. Além disso, seu marido é um homem

bruto, que não desperta o amor na esposa, a ponto

de ela se interessar por outros homens, como Tio

Terêz e Luisaltino. Em I, as frases curtas e muitas

delas justapostas, o emprego de diminutivos e o

temor do menino diante da violência paterna são

registrados com verossimilhança em relação à lin -

guagem e ao universo infantis. Nas frases inter -

rogativas, nota-se o discurso indireto livre. Em III,

essas palavras foram criadas por Guimarães Rosa,

essa inovação é recorrente no estilo desse escritor.

Resposta: E 

28
No trecho de Campo Geral, de João Guimarães Rosa,
o narrador vale-se da intertextualidade com a fábula
de João e Maria para
(A) parodiar o sentimentalismo do universo infantil.
(B) indicar a autorreferência e a empatia do

protagonista.
(C) ratificar o caráter maligno de Miguilim.
(D) evidenciar a pieguice desproposital de Miguilim.
(E) demonstrar as relações afetivas peculiares do

sertão.

Resolução
Miguilim não só se identifica com os castigos a que

eram submetidos João e Maria, como também

revela empatia, pois tem vontade de chorar diante

de tanta maldade sofrida por essas personagens. 

Resposta: B  
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TEXTO PARA A QUESTÃO 29.

Dorme, meu menino, dorme...

Dorme e não queiras sonhar.

Morreu Filipe dos Santos

e por ocasião exemplar,

depois de morto na forca,

mandaram-no esquartejar!

(...)

Embaixo e em cima da terra,

o ouro um dia vai secar. 

Toda vez que um justo grita,

um carrasco o vem calar.

Quem não presta, fica vivo:

quem é bom, mandam matar.

(...)

Quando um dia fores grande

e passares por ali,

dirás: “Morro da Queimada,

como foste, nunca vi:

mas, só de te ver agora,

ponho-me a chorar por ti”.

(Cecília Meireles, Romanceiro da Inconfidência) 

29
Entre as motivações políticas que levaram a essa
revolta, que teve desfecho trágico, há
(A) a tentativa de tornar o Brasil independente.
(B) a oposição às casas de fundição do ouro.
(C) a resposta ao enforcamento e à punição dos

inconfidentes.
(D) a transferência da corte portuguesa para o Rio de

Janeiro.
(E) o inconformismo da população com o destino

trágico de Cláudio Manuel da Cosa.

Resolução
No romance V ou da Destruição de Ouro Podre,

aborda-se a rebelião que ocorreu em Vila Rica no

primeiro quartel do século XVIII. Entre os objetivos

dos revoltosos, estava a extinção das Casas de

Fundição, instaladas em 1718 e que deixaram de

existir em 1720, justamente após essa revolta de Vila

Rica. A Sedição de Felipe dos Santos, que foi morto

na forca e esquartejado, foi contra a opressão

fiscalista da Coroa portuguesa. 

Resposta: B

30
Um comerciante adotou como forma de pagamento
uma máquina de cartões, cuja operadora cobra uma
taxa de 6% em cada venda. Para continuar recebendo
exatamente o mesmo valor por cada produto, ele
resolveu aplicar um reajuste nos preços de todos os
produtos da loja. Se P era o valor de uma mercadoria
antes da adoção da máquina, o novo valor V deve ser
calculado por:

(A) V = P + 0,06

(B) V = 0,94 . 1,06 . P

(C) V = 1,06 . P

(D) V = 

(E) V = 0,94 . P

Resolução
Sendo V o novo valor e P o valor antes da adoção da

máquina, temos:

V . (1 – 6%) = P ⇔ V . 0,94 = P

V = 

Resposta: D

P
–––––
0,94

P
–––––
0,94
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31
João tem R$ 150,00 para comprar canetas em 3 lojas.
Na loja A, as canetas são vendidas em dúzias, cada
dúzia custa R$ 40,00 e há apenas 2 dúzias em
estoque. Na loja B, as canetas são vendidas em
pares, cada par custa R$ 7,60 e há 10 pares em
estoque. Na loja C, as canetas são vendidas avulsas,
cada caneta custa R$ 3,20 e há 25 canetas em
estoque. O maior número de canetas que João pode
comprar nas lojas A, B e C utilizando no máximo 
R$ 150,00 é igual a
(A) 46
(B) 45
(C) 44
(D) 43
(E) 42

Resolução

1) Comprando as 25 canetas da loja C, que é a mais

barata, gastar-se-iam (25 . 3,20) reais = 80 reais.

Com os 70 reais restantes, poder-se-ia comprar

apenas 1 dúzia da loja A gastando 40 reais.

Com os 150 – 80 – 40 = 30 reais restantes, poder-

se-iam comprar apenas 3 pares de canetas da

loja B, pois 30 ÷ 7,60 � 3,94.

Neste caso, o número total de canetas

compradas seria 25 + 12 + 6 = 43.

2) Comprando as duas dúzias da loja A, gastar-se-

iam 80 reais e com os 70 reais restantes 

poder-se-iam com prar 21 canetas da loja C, pois 

70 ÷ 3,2 = 21,87.

Neste caso, o total de canetas compradas seria 

2 . 12 + 21 = 45.

3) Comprando os 10 pares da loja B, ganhar-se-iam

76 reais. Com os 74 reais restantes poder-se-iam

com prar 23 canetas da loja C, pois 

74 ÷ 3,2 = 23,125. Neste caso, o número total

seria 20 + 23 = 43.

Resposta: B

32
Janaína tem três canecas, uma pequena, uma média
e uma grande. Com a caneca pequena cheia, ela

enche da caneca média. Com a caneca média cheia,

ela enche da caneca grande. Janaína enche as ca -

necas pequena e média e despeja tudo na caneca grande.

O que vai acontecer com a caneca grande?

(A) Ela ficará preenchida com apenas de sua capa -
cidade.

(B) Ela ficará preenchida com apenas de sua capa -

ci dade.

(C) Ela ficará preenchida com apenas de sua capa -
cidade.

(D) Ela ficará totalmente cheia, sem transbordar.

(E) Ela vai transbordar.

Resolução
Se p, m e g forem os volumes das canecas pequena,

média e grande, respectivamente, então:

1) p = m = . g = g  

2) m = g 

3) p + m = g + g = g = 1 . g

4) Se p + m = g, então a caneca grande ficará cheia,

sem transbordar.

Resposta: D

3
––
5

5
––
8

7
––
8

8
––
13

5
––
8

3
–––
5

3
–––
5

5
–––
8

3
–––
8

5
–––
8

3
–––
8

5
–––
8

8
–––
8

Loja A Loja B Loja C

Preço

unitário

(em reais)

40 ÷ 12 � 3,33 7,60 ÷ 2 = 3,86 3,20

Quantidade

de canetas
2 dúzias 10 pares

25

unidades
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33
A meia-vida de uma substância é o tempo necessário
para que sua massa seja reduzida à metade, ou seja,
é o tempo para que sua massa decaia 50% de um
dado valor, a partir de um determinado momento.

A meia-vida do fósforo 32 é de, aproximadamente, 14 dias,
e a função que permite calcular a massa M dessa
subs tância, em função do tempo t, é representada
alge bricamente por M(t) = Mi . (0.5)t/14, com t real e
maior que zero, e Mi corresponde à massa inicial da
amostra observada.

Considerando-se log 2 = 0,3, log 5 = 0,7, e uma amos -
tra inicial com 5 gramas de fósforo 32, é correto afir -
mar que ela estará reduzida a 2 gramas, a partir do
início da observação, entre o

(A) 15.o e o 16.o dia.

(B) 16.o e o 17.o dia.

(C) 17.o e o 18.o dia.

(D) 18.o e o 19.o dia.

(E) 19.o e o 20.o dia.

Resolução
1) M(t) = Mi . (0,5)t/14 ⇒ 2 = 5 . (0,5)t/14 ⇔

⇔ (0,5)t/14 = 0,4 ⇔ = log0,50,4

2) log(0,5)(0,4) = = = 

= = = 

3) = ⇔ t = ⇔ t = 18,666...

Resposta: D

34
Às 9h, o paciente M estava com 40,5°C de febre, e o
paciente N estava cm 37°C. Às 11h30min a tempe -
ratura de M havia diminuído para 37°C, mas a de N
tinha aumentado para 38,5°C.

Se cada temperatura variou como uma função do
1.o grau, então a de N será maior ou igual à de M a
partir das
(A) 10h15min 
(B) 10h30mn 
(C) 10h45min 
(D) 11h00min 
(E) 11h15min 

Resolução

Se t (em horas) for a hora em que as duas tem pe -

raturas são iguais, então:

= ⇔ = = = ⇔

⇔ 3 (t – 9) = 7 (11,5 – t) ⇔ 3t – 27 = 80,5 – 7t ⇔ 
⇔ 10t = 107,5 ⇔ t = 10,75 e 10,75h = 10h45min

Obs.: Poder-se-ia escrever a equação das duas retas

e determinar o ponto de intersecção.

Resposta: C

40,5 – 37
–––––––––
38,5 – 37

t – 9
–––––––
11,5 – t

t – 9
–––––––
11,5 – t

3,5
–––––
1,5

35
–––
15

7
––
3

t
–––
14

log 4 – log 10
––––––––––––––
log 5 – log 10

log (0,4)
–––––––––
log (0,5)

4
–––
3

0,4
––––
0,3

0,6 – 1
–––––––
0,7 – 1

4 .14
–––––––

3

4
–––
3

t
–––
14
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35
Uma rede de livrarias estima vender anualmente
1 500 unidades de determinado livro se o seu preço
unitário de venda for R$50,00. Além disso, a rede
estima que uma queda de R$10,00 no preço de cada
exemplar proporcionará um aumento de vendas de
100 unidades por ano.

Supondo que a relação entre preço e quantidade
vendida anualmente possa ser expressa por uma
função polinomial de 1.o grau, quanto deverá ser
cobrado por livro para maximizar a receita anual?
(A) R$ 90,00
(B) R$ 100,00
(C) R$ 70,00
(D) R$ 110,00
(E) R$ 80,00

Resolução

1) Se “p”, em reais, for o preço unitário de venda e

Q a quantidade anual vendida, de acordo com o

enunciado, Q (p) =, a . p + b, sendo Q (50) = 1 500

e Q (40) =1 600.

2) ⇒ ⇔

⇔ ⇔ ⇒

⇒ Q(p) = – 10 . p + 2 000

3) A receita é o produto da quantidade vendida (Q)

pelo preço unitário (p). Logo 

R(p) = p . (–10p + 2 000), cujo gráfico é

4) A receita será máxima quando p = 100.

Resposta: B 

36
Pedro começou a listar sequencialmente todos os
nú meros inteiros positivos, dispondo-os em linhas,
conforme indicado na figura abaixo:

A primeira linha é formada pelos quatro primeiros
números inteiros positivos e, a partir da segunda
linha, listam-se sempre dois números inteiros a mais
do que haviam sido listados na linha anterior.

O número inteiro que ocupará a décima posição na
101.a linha será
(A) 10410
(B) 10310
(C) 213
(D) 212
(E) 111

Resolução

1)

2) 4 + 6 + 8 +...+ 202 = .100 = 103 . 100 = 10300

3) A 101.a linha começa com o número 10301

4) O décimo elemento da 101.a linha é 10310

Resposta: B

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

� � � � � � � � � �

Linha n.o de elementos Último elemento

1

2

3

�
100

4

6

8

�
4 + (100 – 1) . 2 = 202

4

4 + 6

4 + 6 + 8

�
4 + 6 + 8 +...+ 202

(4 + 202)
–––––––

2

50a + b = 1 500

40a + b = 1 600�Q (50) = a . 50 + b = 1 500

Q (40) = a . 40 + b = 1 600�
a = – 10

b = 2 000�10a = – 100

50a + b = 1 500�
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37
Uma seta aponta para a posição zero no instante
inicial. A cada rodada, ela poderá ficar no mesmo
lugar ou mover-se uma unidade para a direita ou
mover-se uma uni dade para a esquerda, cada uma
dessas três pos sibilidades com igual probabilidade.

Qual é a probabilidade de que, após 5 rodadas, a seta
volte à posição inicial?

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Resolução
Representando por D o movimento para a direita, E

o movimento para esquerda e por P o caso em que a

seta fica parada, temos:

1) O número total de maneiras de executar 5 movi -

mentos é 35 = 243

2) Para que a seta termine no ponto inicial, as

possibilidades são: PPPPP ou DDEEP ou DEPPP.

3) Só tem uma maneira de acontecer PPPPP.

4) A situação PPPDE pode acontecer de 

P
3
5 = = 20 maneiras.

5) A situação PDDEE pode acontecer de 

P
2,2
5 = = 30 maneiras.

6) A probabilidade pedida é

= = 

Resposta: B

38
Carros que saem da cidade A rumo a alguma das
cidades turísticas E, F e G fazem caminhos diversos,
passando por pelo menos uma das cidades B, C e D,
apenas no sentido indicado pelas setas, como
mostra a figura. Os números indicados nas setas são
as probabilidades, entre esses carros, de ir de uma
cidade a outra.

Nesse cenário, a probabilidade de um carro ir de 
A a F é
(A) 0,120 
(B) 0,216 
(C) 0,264 
(D) 0,336 
(E) 0,384 

Resolução

No cenário descrito no enunciado, a probabilidade

de um carro ir de A até F, a partir dos caminhos

A → C → F ou A → B → D → F ou A → B → C → F é

calculado por 

0,2 x 0,6 + 0,8 x 0,9 x 0,3 + 0,8 x 0,1 x 0,6 =

= 0,12 + 0,216 + 0,048 = 0,384

Resposta: E

1
––
9

17
–––
81

1
––
3

51
––––
125

125
––––
243

5!
–––
3!

5!
–––––
2! 2!

17
––––
81

51
–––––
243

1 + 20 + 30
–––––––––––

243
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39
O paralelepípedo retorretângulo ABCDEFGH, re pre -
sen  tado na figura, tem medida dos lados AB = 4, 
BC = 2 e BF = 2.

O seno do ângulo H
^
AF, é igual a

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Resolução

I) Aplicando-se o Teorema de Pitágoras nos triân -

gulos retângulos ABF, FGH e AEH, temos:

AF = 2���5, HF = 2���5  e  AH = 2���2 .

II) Sendo θ a medida do ângulo H
^
AF, aplicando-se a

lei dos cossenos no triângulo HAF, temos:

(HF)2 = (AF)2 + (AH)2 – 2 . AF . AH . cos θ ⇒

⇒ (2���5)2 = (2���5)2 + (2���2)2 – 2 . 2���5 . 2���2 . cos θ ⇒

⇒ 8����10  . cos θ = 8 ⇒ cos θ = 

III) sen2θ + cos2θ = 1 ⇒ sen2θ +

2 

= 1 ⇒

⇒ sen θ = ⇒ sen θ = , 

pois θ é agudo.

Resposta: E

Utilize as informações a seguir para a questão 40.

O Sr. Antônio resolveu construir um poço em seu
sítio. Ele passou ao engenheiro o esquema abaixo,
indicando a posição da piscina e do vestiário em
relação à localização da casa.

40
Aproveitando que iria iniciar uma obra, o Sr. Antônio
decidiu construir uma quadra. Sua esposa, no
entanto, exigiu as seguintes condições para que se
definisse a localização da quadra, para que ninguém
viesse suado para a casa:

• as localizações da quadra, do vestiário e da casa
devem estar sobre uma mesma linha reta;

• o vestiário deve ser um ponto do segmento de
reta que liga a casa à quadra.

1
–––––

����10

�1
–––––

����10
�

3
–––––

����10

9
–––
10

1
––––––

2���5 

1
––––

���5

2
–––––

����10 

2
––––

���5 

3
–––––

����10 

C

2

B4A

2

E

2

H 4 G

2

2

�

F

2

D
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O Sr. Antônio fez uma anotação adicional em seu
esque ma para o arquiteto. Das opções a seguir, a
única que atende às exigências impostas pela esposa
do Sr. Antônio é:

Resolução
Estando a casa na origem do sistema de eixos e o

vestiário na posição V(– 8; 20), a equação da reta que

contém o vestiário e a casa é 

y – 0 = . (x – 0) ⇔ – 8y = 20x ⇔ 5x + 2y = 0

As coordenadas Q(xQ; yQ) da quadra deverão satis -

fazer esta equação e ser tais que xQ < – 8, pois o

vestiário deverá estar entre a quadra e a casa.

O ponto (– 20; 50) satisfaz a equação 5x + 2y = 0 e

está 20 m a oeste e 50 m a norte da casa.

Resposta: A 

41
Na pirâmide quadrangular regular da figura seguin -
te, a altura e o apótema medem h e m, respetiva -
mente. 

Se V ^AC = α e B ^VC = 2α, então, – é igual a:

(A) 1

(B) ��2

(C) ��3

(D)

(E)

y

x

20

Q (x ; y )Q Q

V (-8; 20)

-8xQ C (0; 0)

h
–––
m

m
–––
h

��2
–––
2

��2
–––
3

20 – 0
–––––––
– 8 – 0

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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Resolução

I) ΔAHV ⇒ tg α = , ΔVMB ⇒ tg α = 

Assim, = ⇒ m . h = a2�	2

II) ΔVHM ⇒ a2 + h2 = m2 ⇒ a2 = m2 – h2

III) – = = =

Resposta: D

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 42 A 44.

The principle of vaccination is well understood.
In theory, development of a vaccine requires an
understanding of the immune response that induces
protection from infectious diseases and a laboratory
marker that reflects the state of protection after
recovery from infection. For example, for hepatitis B
virus, it is known that an antibody specific to the
surface protein  of the virus confers protection
against subsequent infection. Even passive
administration of this antibody from people who
have recovered from hepatitis B infection protects
against infection.

Unfortunately, for HIV-1 the story is more complex.
In contrast to almost all other viral infections in
humans, HIV-1 appears to be  the most universally
progressive. In other words, there is no group of
patients who have recovered from HIV infection.
Without this group, researchers have been unable to

uncover a specific immune response towards which
vaccine-induced immunity should be targeted.

In the absence of a correlate of protection,
vaccine researchers have been forced to proceed
more or less blindly, guided only by knowledge of
other virus models. Research has been based on the
presumption that, as for hepatitis B virus, antibodies
directed against surface proteins of HIV-1 should
neutralize the virus,  render it inactive, and protect
against subsequent infection.

(Francis, Donald P. “HIV vaccine development – progress and

problems”. In: Mann, J. & Tarantola D. (ed.) AIDS in the world II.
New York / Oxford: Oxford University Press.)

42
O texto explica que o desenvolvimento de uma vacina
(A) segue princípios diversos conforme o vírus.
(B) reflete o estado preventivo de proteção do orga -

nismo.
(C) requer compreensão da resposta imunológica do

organismo.
(D) define novos padrões de combate a infecções.
(E) necessita de trabalho colaborativo entre labora -

tórios internacionais.

Resolução
Lê-se no texto:

“In theory, development of a vaccine requires an

understanding of the immune response that induces

protection from infectious diseases and a laboratory

marker that reflects the state of protection after

recovery from infection”

Resposta: C

43
De acordo com o texto, a maior dificuldade na
produção de uma vacina contra o HIV-1 é
(A) o alto custo das pesquisas.
(B) a inexistência de pessoas que tenham vencido a

infecção.
(C) a estrutura complexa do vírus.
(D) a mutação progressiva do vírus.
(E) a ausência de grupos de voluntários para teste da

vacina.

a
–––
m

h
–––––
a�	2

a
–––
m

h
–––––
a�	2

�	2
––––

2

a2

––––––––
a2 .�	2

m2 – h2

––––––––
m . h

h
–––
m

m
–––
h

FUVESTAO_RESOLUCAO_24_9_ROSE_ALICE2022.qxp  08/09/2022  14:50  Página 26



Simulado FUVESTÃO – 2023

27V

Resolução
No texto:

“In other words, there is no group of patients who

have recovered from HIV infection. Without this

group, researchers have been unable to uncover a

specific immune response towards which vaccine-

induced immunity should be targeted.”

Resposta: B

44
De acordo com o texto, as pesquisas para a pro dução
de uma vacina contra o HIV-1
(A) não podem guiar-se pelo conhecimento da atua -

ção de vírus semelhantes em outras doenças.
(B) já conseguiram tornar o vírus inativo em labora -

tório.
(C) têm-se desenvolvido com muitas certezas.
(D) não têm buscado a proteção contra infecções

subsequentes.
(E) baseiam-se na suposição de que anticorpos

contra as proteínas de superfície do vírus o
neutralizem.

Resolução
Lê-se no texto:

“Research has been based on the presumption that,

as for hepatitis B virus, antibodies directed against

surface proteins of HIV-1 should neutralize the virus,

render it inactive, and protect against subsequent

infection.”

Resposta: E

TEXTO PARA AS QUESTÕES DE 45 A 48.

NEAR-DEATH EXPERIENCES MAY 
NOT BE FIGMENT OF IMAGINATION

The brain remains conscious after the heart stops
beating, according to University of Michigan
researchers. It may even function higher in the
moments immediately following cardiac arrest* than
it does when the body is in a normal state.

The finding supports the shared experience of
nearly 20 percent of people who have survived
cardiac arrest*. These survivors report having
internal visions and heightened perception, known
as near-death experiences, but the scientific reality of
the experience has long been debated.

In a study published Monday in the Proceedings
of the National Academy of Science, the team
explains that in a study of nine rats, they observed
continued brain activity even after the heart stopped
beating and blood flow ceased. Compared to
anesthesized and walking states, brain activity and
coherence actually increased immediately following
cardiac arrest. While the sample size is small, the
results were observed in all nine of the rats studied.

“This study, performed in animals, is the first
dealing with what happens to the neurophysiological
state of the dying brain,” lead study author Jimo
Borjigin, Ph.D., associate professor of molecular and
integrative physiology and associate professor of
neurology at the University of Michigan Medical
School, said in a statement.

“It will form the foundation for future human
studies investigating mental experiences occurring in
the dying brain, including seeing light during cardiac
arrest,” she added.

(ELLIOT, Danielle. Adaptado.)

Notas

figment (title): criação; invenção

* cardiac arrest (line 8): parada cardíaca.

45
No trecho do segundo parágrafo “These survivors
report having internal visions and heightened
perception, known as near-death experiences, but

the scientific reality of the experience has long been
debated’, a palavra “but” em destaque pode ser
substituída, sem alteração de sentido, por:
(A) so.
(B) thus.
(C) instead.
(D) however.
(E) therefore.

Resolução
But pode ser substituído, sem alteração de sentido,

por however.

*but – however = mas, contudo, entretanto.

Resposta: D
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46
Segundo o texto, 20% das pessoas que sobreviveram
a uma parada cardíaca relatam que, durante o
ocorrido,
(A) enxergaram uma luz no fim de um túnel.
(B) ficaram totalmente inconscientes.
(C) perderam a visão momentaneamente.
(D) ficaram com a percepção aguçada.
(E) tiveram graves alucinações.

Resolução
Encontramos a afirmação correta no seguinte trecho

do texto:

“These survivors report having internal visions and

heightened perception, known as near-death

experiences”.

Resposta: D

47
De acordo com o texto, é correto afirmar que
(A) a luz forte vista por muitas pessoas quando estão

morrendo já pode ser explicada cientificamente.
(B) o aumento da atividade cerebral após uma

parada cardíaca não ocorreu em todos os ratos
usados na pesquisa.

(C) a luz forte que muitas pessoas veem quando o
cérebro está morrendo é ocasionada pelo sangue
que ainda circula no corpo.

(D) a atividade cerebral foi mais alta nos ratos
enquanto estavam anestesiados do que após
sofrerem uma parada cardíaca.

(E) o cérebro dos ratos estudados se manteve em
atividade mesmo após o coração parar de bater e
o sangue parar de circular.

Resolução
Lê-se no texto:

“… the team explains that in a study of nine rats,

they observed continued brain activity even after the

heart stopped beating and blood flow ceased.”

Resposta: E

48
No trecho “It will form the foundation for future
human studies…” (no último parágrafo), o pronome
“it” refere-se a:
(A) the brain.
(B) animals.
(C) this study.
(D) statement.
(E) the author’s study.

Resolução
O pronome “it”, no último parágrafo do texto,

refere-se a this study (= esse estudo).

Resposta: C

49
Examine o cartum Frank and Ernest, de Thaves, para
responder à questão 49.

O cartum retrata, sobretudo,
(A) a ambição.
(B) a amizade.
(C) a retaliação.
(D) o otimismo.
(E) a fidelidade.

Resolução
Tradução do cartum: “Ele me disse que eu não

poderia sentar-me no sofá nunca mais, então eu

enterrei o controle remoto no quintal”.

Resposta: C
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50
Boroscópios

Como inspecionar as partes internas de motores ou
turbinas de aviões sem desmontar completamente
esses complexos propulsores? Afinal, isso exigiria
tempo, mão de obra especializada e elevados custos.
Atualmente, são utilizados boroscópios, que
consistem de uma microcâmara acoplada a um
pequeno sistema de iluminação que é introduzida
através de pequenas janelas pré-existentes nos
mecanismos. As imagens capturadas são
transmitidas para um monitor geralmente por um
cabo de fibra óptica, sendo analisadas por
profissionais de manutenção.

Boroscópios são também empregados por equipes
de resgate na inspeção de escombros causados por
desabamentos.

Considere um trecho da fibra óptica de um boros -
cópio, como o representado no esquema, em que o
núcleo e a casca têm índices absolutos de refração
respectivamente iguais a 1,5 e 1,2.

Um estreito filete de luz monocromática proveniente
do ar (índice absoluto de refração igual a 1,0) incide
na interface entre o ar e o núcleo, como se indica,
mediante um ângulo α. Qual deve ser o maior valor
de α para que essa luz atravesse a fibra óptica
sofrendo sucessivas reflexões totais?

Adote, se necessário:

sen 37° = cos 53° = 0,6  e sen 53° = cos 37° = 0,8

(A) α = arc sen (0,5)

(B) α = arc sen (0,6)

(C) α = arc sen (0,7)

(D) α = arc sen (0,8)

(E) α = arc sen (0,9)

Resolução
(I) Nesse caso, o ângulo de incidência da luz na

interface núcleo-casca é o ângulo-limite L do

dioptro.

sen L = = ⇒ sen L = 

sen L = 0,8 ⇒

(II) No triângulo retângulo destacado:

β + L = 90° ⇒ β + 53° = 90°

nmenor
––––––––

nmaior

ncasca
––––––––
nnúcleo

1,2
––––
1,5

L = 53°

β = 37°
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(III) Lei de Snell à refração de entrada da luz na fibra

óptica:

nar sen α = nnúcleo sen β

1,0 sen α = 1,5 sen 37° ⇒ sen α =1,5 · 0,6

sen α = 0,9 ⇒

Resposta: E

51
Determinada massa de um gás ideal monoatômico
está confinada em um recipiente munido de um
êmbolo móvel e sofre a transformação ABC indicada
no diagrama pressão versus volume. 

Para produzir essa transformação, 1000 J de energia

em forma de calor foram fornecidos a esse sistema,

dos quais 360 J transformaram-se em energia inter -

na do gás.

Desprezando-se todas as perdas de energia, o

trabalho realizado pelas forças exercidas pelo gás na

transformação AB foi de

(A) 180 J

(B) 370 J

(C) 510 J

(D) 640 J

(E) 720 J

Resolução
(I) Conforme o 1.o Princípio da Termodinâmica:

Q = τ + U  ⇒ 1000 = τ + 360

Da qual se obtém:

(II) O trabalho total realizado pelo gás na expansão 

A → B → C pode ser assim expresso:

Lembrando-se de que no diagrama P x V a área

compre en dida entre o gráfico e o eixo dos

volumes dá uma medida numérica do trabalho,

tem-se:

τ = τAB + (ÁREA)B→C

640 = τAB + 0,9 . 10–3 . 3,0 . 105 ⇒ 640 = τAB + 270

Da qual:

Resposta: B

52
A construção de uma linha de metrô de superfície é
uma das alternativas estudadas para a melhoria do
sistema viário da Grande Florianópolis. O projeto
inicialmente prevê uma linha de 14 quilômetros entre
o bairro Barreiros e a Universidade Federal de Santa
Catarina, passando pelos 800 m da ponte Hercílio
Luz. Considere que seja construída uma estação em
cada cabeceira da ponte (com parada obrigatória),
que a velocidade escalar máxima do metrô sobre a
ponte seja de 20,0 m/s e que as acelerações durante
os movimentos acelerado e retardado – que são os
únicos movimentos do metrô – sejam constantes e
de mesmo módulo.

De acordo com o projeto acima, é correto afirmar que 

o tempo de percurso entre as duas estações será de:
(A) 10,0s
(B) 20,0s
(C) 40,0s
(D) 60,0s
(E) 80,0s

α = arc sen (0,9)

τ = 640J

τ = τAB + τBC

τAB = 370J
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Resolução
1) Gráfico velocidade escalar × tempo

2) Δs = área (V × t)

800 = T . 

Resposta: E

53
O desenho mostra um dispositivo que restringe o
módulo da aceleração da queda do corpo central
para 2,0m/s2. Sabe-se que os fios e roldanas são
ideais, que o corpo central tem massa igual a 60kg,
que a aceleração da gravidade tem módulo igual a
10m/s2 e que os corpos externos têm massas iguais.

A massa de cada um desses corpos externos é
(A) 10kg
(B) 20kg
(C) 30kg
(D) 40kg
(E) 50kg 

Resolução
1)

PFD (A): PA – 2T = mA aA

600 – 2T = 60 . 2,0 ⇒ 2T = 480 

2)

PFD (B): T – PB = mB aB

240 – mB . 10 = mB . 2,0

240 = 12mB ⇒
Resposta: B

54
Em uma pista horizontal um carro de corrida faz uma
curva circular de raio R com movimento uniforme.

O coeficiente de atrito estático entre os pneus e a
pista vale μ.

Despreze o efeito do ar e considere a aceleração da
gravidade local com módulo g.

A máxima velocidade escalar com que o carro pode
fazer a curva sem derrapar é dada por:

(A) Vmáx = ��						2 � . g . R

(B) Vmáx = �					   � . g . R

(C) Vmáx = 

(D) Vmáx = 

(E) Vmáx = 

20,0
–––––

2

T = 80,0s

T = 240N

mB = 20kg

� . g . R
–––––––––

2

g . R
–––––

�

2 . g . R
–––––––––

�
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Resolução

1) FN = P = m g

2) Fat = Fcp = 

3) Fat ≤ �E FN

≤ � m g  

V2 ≤ � g R

V ≤ ��			 � g R

Resposta: B

55
Um super-herói parte do repouso do solo e recebe de
um propulsor a jato uma força vertical para cima de
intensidade F que varia com a distância ao solo d de
acordo com o gráfico a seguir.

Quando o super-herói atinge sua altura máxima 
H = 100m, sua ve locidade se anula. Adote g = 10 m/s2

e despreze o efeito do ar.

A velocidade máxima atingida pelo super-herói em
seu movimento de subida tem módulo igual a:

(A) 10 m/s

(B) 10�	2  m/s

(C) 10�	3  m/s

(D) 20 m/s

(E) 10�	5  m/s

Resolução
1) Durante a subida: o trabalho de F é dado por:

τF = área (F x d)

τ
F = (J) = 80000 J

2) TEC: τtotal = �Ecin

τF + τP = 0 ⇒ 80000 – P . 100 = 0  

e  m = = 80 kg

3) A velocidade será máxima quando F = P = 800N

e d = 50m

TEC: τP + τF = 

– 800 . 50 + (1600 + 800) = V2
máx

– 40000 + 60000 = 40 V2
máx

V2
máx = 500 (SI)  

Resposta: E

R

C

FN

Fat

P

�

�

�

mV2

––––
R

mV2

––––
R

Vmáx = ��			 � g R

NOTE E ADOTE:

A velocidade escalar será máxima quando a força

aplicada pelos jatos tiver a mesma intensidade

do peso.

1600 . 100
––––––––––

2

P
––
g

P = 800 N

mVmáx
2

––––––––
2

80
–––
2

50
–––
2

Vmáx = 10�	5  m/s
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56
Em uma espaçosa sala de jantar de uma residência,
a iluminação adotada é do tipo lateral, conforme a
figura ilustrada a seguir. Inicialmente, usavam-se lâm -
 padas incandescentes de potência 100W, as quais
ficavam acesas, todas as noites, durante 5,0 horas.
Desse modo a potência instalada era P1 e a energia
elétrica mensal consumida era E1.

Com a evolução tecnológica no setor de iluminação,
as velhas lâmpadas incandescentes foram substi -
tuídas pelas modernas lâmpadas de LED, as quais
davam um melhor aclaramento no ambiente e com
uma potência de apenas 20W cada uma. Assim, a
nova potência total instalada caiu para um valor P2 e
a energia elétrica consumida mensalmente caiu para
um valor E2.

Essa economia refletiu na conta de energia elétrica
da residência. A nova instalação custou R$ 576,00, a
qual se pagou em apenas 4 meses de uso.

Podemos concluir que o valor V do kWh cobrado
nos últimos meses foi de: 
(A) R$ 2,00
(B) R$ 1,80
(C) R$ 1,20
(D) R$ 1,00
(E) R$ 0,80

Resolução
Em ambos os casos, o tempo de uso foi igual a 5,0h

diárias. 

Em um mês (30 dias): Δt= 30 x 5,0h ⇒ 
1) Instalação antiga:

P1 = 12 x (100W) = 1200 W = 1,2 kW

E1 = P1 . Δt ⇒ E1 = 1,2 (kW) x 150 (h) = 180 kWh

(por mês)

2) Instalação moderna:

São apenas 12 lâmpadas de potência nominal

20W cada uma:

P2 = 12 x 20 W = 240 W = 0, 24 kW   

E2 = P2 . Δt ⇒ E2 = 0,24(kW)  x 150 (h) = 36 kWh

(por mês)

3) Economia mensal de energia elétrica com o novo

projeto (ΔE): 

ΔE = E1 – E2

ΔE = 180 kWh – 36 kWh           

ΔE =144 kWh  (mensal)

Sendo V o valor , em reais,  do kWh cobrado,  en -

tão, o valor total economizado, em apenas 1 mês,

será: 

energia elétrica valor cobrado

1 kWh    ⎯⎯⎯⎯→ V

144 kWh   ⎯⎯⎯⎯→ 144 . V  (valor mensal

economizado)

A instalação custou R$ 576,00 e foi paga em ape -

nas 4 meses de economia financeira.

Vamos fazer nova regra de três:

tempo custo em R$

1 mês 144.V

4 meses 576,00

4 x 144.V = R$ 576,00

576.V = R$ 576,00 ⇔

Resposta: D     

NOTE E ADOTE

O custo da energia elétrica consumida numa re -

sidência é dado pelo produto da quantidade de

energia elétrica consumida (em kWh), multipli -

cada pelo valor de 1 kWh.

Δt = 150h

V = R$ 1,00
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57
Três fios idênticos, condutores de corrente elétrica,
estão dispostos de tal modo que formam um hipo -
tético triângulo equilátero ABC. O centro geométrico
G desse triângulo está situado a uma distância d de
cada um dos fios. Observa-se que nenhum dos fios
encosta nos outros dois, passando sempre por baixo
ou por cima do outro, ao cruzarem-se nos vértices do
triângulo. Conforme se indica, há uma corrente elé -
trica em cada um desses fios, cujo sentido está
representado na própria figura.

São conhecidas as intensidades: i1 = i3 = i e i2 = 2i

O campo magnético no baricentro G do triângulo, re -

presentado pelo vetor indução magnética 
→
Bres, tem

módulo, direção e sentido dado por:

(A)
→
Bres = 

→
0. 

(B) Bres = , direção perpendicular ao plano do 

papel e sentido penetrando na figura.

(C) Bres = , direção perpendicular ao plano do

papel e sentido penetrando na figura.

(D) Bres = , direção perpendicular ao plano do

papel e sentido saindo da figura para o leitor.

(E) Bres = , direção perpendicular ao plano do

papel e sentido penetrando no papel.

Resolução
a) O sentido do campo magnético é obtido com a

regra da mão direita apoiada no fio e usando a

seta indicadora do sentido da corrente elétrica.

Assim vamos obter:

Determinação do módulo de cada um dos vetores

indução magnética:

Temos: i1 = i3 = i  e  i2 = 2i. 

As três distâncias são iguais: r = d

B2 = ⇒

NOTE E ADOTE

A permeabilidade magnética do meio vale µ. 

O módulo do campo magnético, no entorno de

um fio retilíneo e longo, a uma distância r do fio,

é dado pela lei de Biot-Savart:

µ . i
B = ––––––

2 π r

3µi
–––––
2πr

µi
–––––
2πr

µi
–––––
2πr

4µi
–––––

πr

µ . i
B1 = –––––

2 π d

µ . i
B2 = –––––

π d

µ . (2i)
–––––––

2 π d

µ . i
B3 = –––––

2 π d
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b) Campo resultante no centro G:

Levando-se em conta os sentidos obtidos de ca -

da um dos três vetores, concluímos que o mó -

dulo do campo magnético resultante é dado por:

Bres = B1 – B2 + B3

Substituindo-se pelos valores anteriores:

Bres = – + = 0 

Concluindo:

O campo magnético resultante no centro G do

triângulo é nulo. Escrevemos: 

Resposta: A

58
Candidato a cargo executivo, em excursão pelo
Nordeste proferiu a seguinte frase: “Ouvi de
agricultores do agreste cearense que as maiores
dificuldades enfrentadas por eles são a falta de
chuva, de crédito e de seguro.”

Com os conhecimentos sobre a divisão territorial do
Nordeste e o auxílio do mapa a seguir, é possível
concluir que a frase está

(A) correta, pois o Agreste abrange toda a faixa
litorânea do Nordeste.

(B) incorreta, pois o estado do Ceará pertence
somente ao Meio-norte.

(C) correta, pois, além do Agreste, o Ceará também
abrange uma parte da Zona da Mata.

(D) incorreta, pois na divisão regional do Nordeste, o
território do Ceará pertence ao Sertão.

(E) correta, pois o Agreste abrange mais da metade
do território da Região Nordeste.

Resolução 
Não existe “agreste” no Ceará. A zona do Agreste

nordestino é uma faixa territorial contígua à Zona da

Mata, antes do Sertão, constituindo uma faixa de

transição com concentrações populacionais e

atividades de agricultura e comércio. Na divisão

fisiográfica tradicional do Nordeste, o território do

estado do Ceará pertence ao Sertão.

Resposta: D

µ . i
–––––––

2 π d

µ . i
–––––––

π d
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–––––––
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O conflito entre a Ucrânia e a Rússia, que se estende

desde fevereiro de 2022, adquire, a cada dia que

passa, um contorno diferente. Leia a notícia: “Rússia

renova ataques no Donbass, e guerra alcança

intensidade máxima”. Veja agora o mapa:

Folha de São Paulo, 27/5/2022.

A região em questão – o Donbass – e o motivo 

pelo qual Ucrânia e Rússia disputam a região

relaciona-se a

(A) (1), encontra-se próxima à fronteira com

Moldova, o último membro a entrar para a OTAN.

(B) (5), é a região com a maior produção de petróleo

da Ucrânia; é habitada pelos tártaros.

(C) (4), território de solos férteis, possui a maior

produção de trigo da Ucrânia.
(D) (3), é a região por onde passam os oleodutos

russos que, atravessando a Ucrânia, fornecem
com bustíveis para os países da Europa Ocidental.

(E) (2), área industrializada, possui importantes
reser vas de minério de ferro e carvão, onde
operam a maiores siderúrgicas da Ucrânia.

Resolução
Região atravessada pelo Rio Don, apresentava,

desde tempos da União Soviética, grande potencial

industrial em função de suas reservas minerais que

permitiram desenvolver forte indústria siderúrgica.

Sua população fala predominantemente o russo e é

controlada por grupos separatistas que querem

agregar-se à Rússia. Foi invadida pela Rússia no

atual conflito.

Resposta: E

MOLDOVA

ROMÊNIA

RÚSSIA

BELARUS

UCRÂNIA

Sevastopol

Crimeia

Odessa Kherson
Melitopol

Mikolaiv

Zaporíjia
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Popasna
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Belgorod

Kharkiv
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Izium

Kiev

Transdrinístria

Lisitchansk: Governador diz que
polícia precisou enterrar mais
de 150 corpos em vala comum

Severodonetsk: Ucrânia
diz que combates na
região alcançaram

'intensidade máxima'

Rússia afirma ter
destruído mais de
10 mil veículos e
equipamentos de
guerra da Ucrânia

Mar Negro

100 kmN
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Reivindicado por separatistas, mas sob o domínio da Ucrânia

Controlado por separatistas e reconhecido como independente
por Moscou

Ocupado por tropas russas

Cidades tomadas pela Rússia

Contra-ataque ucraniano

Anexada pela Rússia em 2014

Combates intensos
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Entre os cereais de maior consumo mundial, o trigo se destaca. O gráfico abaixo mostra os maiores
importadores mundiais dessa commodity:

Valor Econômico, 26/4/2022.

Esse importante alimento é passível de argumentação quanto à sua produção e consumo no âmbito mundial.
Mediante os conhecimentos, inclusive em relação ao Brasil, nota-se que
(A) a produção brasileira, que acontece principalmente na Região Sul em função do clima mais apropriado, é

insuficiente para atender todo o consumo nacional, daí a necessidade de importação.
(B) em função de hábitos alimentares diferentes, onde se destaca o consumo de arroz, observa-se que não há

importação de trigo pelos países do sul asiático.
(C) a importação de trigo por parte do Oriente Médio se deve à facilidade de transportes da região, acessível

pelo Canal de Suez, independendo da questão climática.
(D) a América Anglo-Saxônica e os países da União Europeia não importam trigo, pois são, todos eles,

autossuficientes na produção desse cereal.
(E) a região do Sudeste Asiático se apresenta como maior importador de trigo do mundo em função do elevado

consumo causado pelo gigantesco contingente populacional.

Resolução 
Em B, Bangladesh, no sul da Ásia, é um grande importador de trigo; em C, as condições climáticas do Oriente

Médio são reconhecidamente adversas à agricultura, o que o força a importar boa parte dos produtos

agrícolas, entre eles, o trigo; em D, países europeus possuem baixas importações, por isso não são

contemplados no gráfico; o maior importador mundial de trigo (no período analisado) é o norte da África.

Resposta: A
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Há uma concordância geral nas sociedades de que o ensino é um dos principais fatores da evolução
socioeconômica. Observe os dados abaixo:

Valor Econômico, 30/5/2022.

Folha de São Paulo, 17/5/2022.

A observação dos dados permite concluir que
(A) em função da baixa escolaridade geral do trabalhador brasileiro, sua produtividade vem apresentando

queda seguida, comparativamente à do trabalhador norte-americano.
(B) a queda de produtividade do trabalhador brasileiro em relação ao norte-americano se deve apenas ao

sistema concorrencial mais aberto dos EUA, enquanto a economia brasileira é mais fechada.
(C) a queda da produtividade do trabalhador brasileiro, quando comparada à do norte-americano, foi contínua

durante todo o período analisado.
(D) pode-se afirmar que a queda de produtividade do trabalhador brasileiro só se dá entre os grupos de jovens,

aqueles com menor preparo para as atividades produtivas.
(E) a queda de produtividade se deve ao fato de que entre os trabalhadores brasileiros há um percentual

elevado de jovens sem estudo, sendo que entre os trabalhadores norte-americanos não há jovens sem
estudo.

Resolução 
Se em 1980, o trabalhador brasileiro já apresentava um rendimento baixo quando comparado ao trabalhador

norte-americano (46,1%), a situação foi piorando à medida que os anos se passaram e mais e mais jovens

brasileiros iam abandonando os estudos. Hoje o rendimento do trabalhador brasi leiro é de apenas 25,5% do

norte-americano.

Resposta: A
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Entre as tradicionais atividades brasileiras, a pecuária se destaca com uma das principais fontes de renda no
contexto das exportações. Os dados abaixo mostram alguns números:

Valor Econômico, 2/5/2022.

O que se pode afirmar, mediante o gráfico e os conhecimentos sobre pecuária no Brasil e no mundo, se
encontra na afirmativa:
(A) Um dos maiores importadores de carne são os EUA, cujo rebanho desapareceu totalmente em função dos

baixos rendimentos obtidos e de mudanças climáticas que inviabilizaram a produção estadunidense.
(B) A maior parte das exportações brasileiras se dirige para a China, maior mercado consumidor do mundo em

função de seu enorme contingente populacional.
(C) O Brasil é o único fornecedor mundial de carne bovina e todos os mercados consumidores apresentaram

crescimento durante o período analisado.
(D) O sistema de criação extensiva é a única forma de criação de gado bovino observada no Brasil e responde

por toda a exportação brasileira.
(E) A observação do cartograma permite visualizar que as exportações de carne bovina brasileira cobrem todos

os continentes do globo.

Resolução 
Em A, os EUA são também um dos maiores criadores de gado bovino do mundo; seu consumo é, entretanto,

tão elevado que exige importações; em C, além do Brasil, outros países como, por exemplo, a Argentina, são

também grandes exportadores mundiais; o mercado de Hong Kong apresentou queda; em D, o Brasil utiliza

diversas formas de criação de gado, além da extensiva, como a semiextensiva e a intensiva; em E, não há

informações a respeito de importações por Oceânia e Europa.

Resposta: B
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Em relação à Amazônia e sua cobertura vegetal,
anualmente são revelados dados a respeito do
desmatamento. Observe-os a seguir:

Folha de São Paulo, 7/5/2022.

Pode-se afirmar que o atual processo de
desmatamento
(A) é consequência dos baixos níveis pluviométricos

observados na Amazônia em 2022.
(B) é comum nessa época do ano, seca, em que

ocorrem incêndios naturais.
(C) está intensificando-se gravemente, colocando

em dúvida a possibilidade de preservação da
vegetação.

(D) é produto exclusivo da expansão pecuária, em
função do crescimento do rebanho bovino da
região.

(E) constitui-se numa exceção na média geral e não
mais se repetirá.

Resolução 
O desmatamento, seja sob qual forma se desenvolva

(fogo ou derrubada por tratores), coloca em risco a

existência da mata, caso se mantenha o ritmo de

derrubada. Pode-se chegar a um ponto em que a

floresta não tenha mais condições de recuperar a

forma original.

Resposta: C

64
Observe as notícias, ambas publicadas no mesmo
dia:

“Cidade da Sibéria teve calor recorde de 38 °C.
Verkhoyansk registra a maior temperatura acima do
círculo polar ártico e ONU faz alerta sobre
aquecimento global.”

Folha de São Paulo, 16/12/2021.

O gráfico abaixo representa o clima da cidade em
questão:

Livro 4 - Geografia, pág. 127.

O clima que caracteriza essa cidade, bem como o de
várias outras cidades russas ao norte do círculo
ártico, pode ser classificado como
(A) temperado frio.
(B) temperado oceânico.
(C) temperado continental.
(D) polar.
(E) subtropical.

Resolução 
O clima polar se caracteriza como de frio extremo,

no qual, na maior parte do ano, as temperaturas

permanecem abaixo de 0 °C, os invernos são longos

e os verões, curtos. As precipitações são de pequeno

volume e se concentram no curto verão.

Resposta: D
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“Israel autoriza despejo de mil palestinos na Cisjordânia”

“Decisão judicial ocorre em meio a tensões crescentes”

Folha de São Paulo, 6/5/2022.

Essa notícia se inclui no conjunto de outras que envolvem a questão entre israelenses e palestinos, sendo que 
(A) pela resolução da ONU de 1948, Israel tem direito a todas as terras da Cisjordânia, o que legitima a ação

atual.
(B) Israel não tem direito de expulsar os palestinos, pois a Cisjordânia pertence à Jordânia.
(C) de acordo com o tratado firmado em 1982, Israel devolveu a Cisjordânia ao Egito, e não tem mais o direito

de expulsar os palestinos aí residentes; isso cabe ao governo egípcio.
(D) o conflito envolvendo palestinos e israelenses se encaixa num contexto de disputa territorial entre os dois

povos; pelos acordos assinados, a Cisjordânia se destinaria à criação do país Palestina.
(E) a expulsão de palestinos se deve ao fato de que os demais países árabes circunvizinhos não mais

reconhecem os diretos palestinos à Cisjordânia.

Resolução 
Pelos acordos assinados em 1994, à Palestina seriam destinados os territórios da Faixa de Gaza (que pertencia

ao Egito) e da Cisjordânia (que pertencia à Jordânia). Entretanto, com o decorrer dos anos, a situação da

Cisjordânia não ficou clara e os conflitos entre israelenses e palestinos se arrastam em uma disputa infindável.

Resposta: D

Jerusalém – Reuters e AFP

A Suprema Corte de Israel, em decisão
considerada histórica, decidiu na noite de
quarta (4) que cerca de mil palestinos de
uma zona rural da Cisjordânia podem ser
retirados do local. O veredicto, que abre
caminho para a demolição de oito aldeias,
coloca fim a um debate judicial que se
estendia por duas décadas.

A região de Masafer Yatta, na província
de Hebron, no sul da Cisjordânia, foi
declarada uma zona de tiro pelo Estado
israelense na década de 1980, para ser
usada exclusivamente para fins de
exercícios militares — a presença de civis ali
é proibida. Cidadãos palestinos, no entanto,
há muito reivindicam direito sob o território.
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Atente à definição: “Pegada ecológica humana representa a superfície terrestre produtiva de solos e de
oceanos, necessária para fornecer os recursos consumidos por essa população e assimilar seus resíduos e
outros refugos.”. Observe então a anamorfose que configura a pegada ecológica humana para os países do
globo:

“Atlas do Meio Ambiente”, Le Monde Diplomatique Brasil.

Em relação à pegada ecológica humana e sua distribuição pelos países, percebe-se que
(A) em função de seu enorme contingente humano, a Índia possui a maior pegada ecológica do mundo por

habitante.
(B) todos os países considerados desenvolvidos apresentam pegada ecológica elevada.
(C) em função de seu alto grau de desenvolvimento, os países da Europa possuem pegada ecológica baixa.
(D) o grande crescimento econômico da China faz com que sua pegada ecológica seja uma das menores do

mundo, proporcionalmente à sua população.
(E) os EUA apesentam a maior pegada ecológica humana do mundo, seja em área, seja por habitante.

Resolução
Com o maior PIB do mundo, os EUA necessariamente surgiriam com a maior pegada ecológica humana. Se

toda a humanidade tivesse a pegada ecológica dos estadunidenses, os recursos naturais disponíveis no mundo

seriam insuficientes para abastecer todos os países e o globo teria exaurido a possibilidade de sobrevivência

da humanidade.

Resposta: E
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A ONU, por meio do IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas) tem apresentado ao longo dos
anos preocupações constantes quanto à emissão de carbono na atmosfera terrestre, devido a atividades
antrópicas, o que pode intensificar enormemente o efeito estufa, contribuindo assim para o aquecimento
global. A preocupação passa pela condição das florestas mundiais que, como se sabe, têm o potencial de
absorver e reter carbono. O cartograma abaixo mostra esse efeito:

“Atlas do Meio Ambiente”, Le Monde Diplomatique Brasil. 

Em relação à distribuição das coberturas florestais,
(A) a América do Sul desponta como a maior retenção de carbono no planeta; a destruição de florestas tais

como a Mata Atlântica ou a Amazônica pode colocar em risco a capacidade mundial de absorção de
carbono.

(B) na América Central, a cobertura florestal tropical exerce importante papel na retenção global de carbono,
em função de sua elevada densidade vegetal, e torna sua destruição mais preocupante que aquela
observada nas florestas da África.

(C) em função do baixo desenvolvimento econômico dos países da África subsaariana, as florestas da porção
ocidental e central do continente estão totalmente preservadas, assegurando a absorção mundial de
carbono.

(D) a Oceânia participa muito pouco com formações florestais que colaboram com a absorção de carbono,
notadamente a Austrália, que, em função do clima árido do interior de seu território, não possui nenhuma
formação florestal.

(E) em função da ocupação territorial antiga, na Europa já não mais existem coberturas florestais que
colaboram efetivamente com a absorção e a retenção de carbono.

O QUE AS FLORESTAS ARMAZENAM
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Resolução 
A América do Sul, notadamente o Brasil, conta ainda

com boa parcela de sua cobertura vegetal intacta,

principalmente na região amazônica. Tal formação

sofre atualmente forte desmatamento, o que

preocupa quanto ao seu relevante papel na absorção

de carbono, quando se sabe que outras formações

florestais já foram fortemente alteradas.

Resposta: A

68
A reação álcali-agregado, apontada como causa de
desabamento de alguns edifícios, consiste, de forma
simples, na reação envolvendo agregados reativos
(vidro, granito etc.) com uma solução concentrada de
álcalis (base) gerada pela hidratação do cimento. O
produto da reação é um gel, que absorve água e
incha, gerando fissuras e deterioração de concreto. O
hidróxido de cálcio é um dos componentes da reação
com grande influência na formação e expansão do
gel. 

Qual das substâncias a seguir age, quimicamente, no
sentido de inibir ou minimizar a tão temida reação 
álcali-agregado?
(A) Na2O 
(B) CH3CH2OH
(C) NaOH

(D) NaCl
(E) CO2

Resolução
O CO2 é um óxido ácido, portanto, reage com uma

base produzindo sal e água

Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2O

Resposta: E
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A figura a seguir mostra a distribuição de radiação absorvida e emitida pela Terra.

Que fração da radiação solar é absorvida pela superfície da Terra?
(A) 10%
(B) 22%
(C) 35%
(D) 40%
(E) 49%

Resolução
Radiação solar que entra = 342 W/m2

Radiação solar absorvida pela superfície = 168 W/m2

Fração absorvida em porcentagem

· 100 � 49%

Resposta: E

Radiação infravermelha
emitida da superfície

390 W/m2

Radiação
que volta

Radiação infravermelha
absorvida pela superfície

324 W/m2

Calor latente
de condensação

78 W/m2

Radiação solar refletida
pela superfície

30 W/m2
Radiação solar

refletida por nuvens,
asteroides e
atmosfera
77 W/m2

Radiação solar
que entra
342 W/m2

Radiação solar
absorvida pela

atmosfera e nuvens
67 W/m2

Radiação solar
absorvida pela superfície

168 W/m2

Radiação infravermelha
e comprimentos

de onda mais longos
de radiação que escapam

pela atmosfera
235 W/m2

Gases de efeito estufa

= 100 watts por metro quadrado

168 W/m2

–––––––––––
342 W/m2
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O fluxograma mostra as etapas de tratamento da
água destinada ao consumo humano.

(www.servproject.com.br)

Após a decantação, é feita uma medição da con -
dutividade elétrica da água tratada até aquele mo -
mento. Esse procedimento tem como objetivo
(A) determinar a concentração de compostos gaso -

sos dissolvidos.
(B) avaliar a concentração de compostos molecu -

lares presentes na água.
(C) determinar o pH da água após a realização do

processo.
(D) avaliar a concentração de espécies iônicas

presentes na água.
(E) estimar a concentração de metais pesados

dissolvidos na solução. 

Resolução
A medida da condutividade elétrica da água tratada

após a decantação é para avaliar a concentração dos

íons presentes na água os quais são os responsáveis

pela condutividade elétrica da água.

Resposta: D 

71
O ozônio, O3, é o principal absorvedor de fótons com
comprimentos de onda de 240 a 310nm na região
ultravioleta do espectro eletromagnético. O ozônio
na estratosfera nos protege desses danosos fótons
de alta energia que, do contrário, penetrariam a
superfície terrestre. A máxima concentração de
ozônio ocorre a uma altitude de cerca de 25 km,
como mostra o gráfico a seguir.

Estime a concentração de ozônio em mol por litro
para o valor máximo (pico).
(A) 8,3 · 10–9

(B) 5,0 · 10–9

(C) 2,5 · 10–9

(D) 5,0 · 10–12

(E) 6,0 · 10–23

Resolução
A concentração de ozônio (moléculas/cm3) no pico é

igual a 5,0 · 1012 (ver gráfico).

1cm3 ––––––– 5,0 · 1012 moléculas

1L → 1000cm3 ––––––– x

x = 5,0 · 1015 moléculas

6,0 · 1023 moléculas –––––– 1 mol

5,0 · 1015 moléculas –––––– y

Anote e Adote:

Constante de Avogadro: 6,0 · 1023/mol.

1L = 1000cm3
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y � 0,83 · 10–8 mol ∴ 8,3 · 10–9 mol

M = ∴ M = ∴ M = 8,3 · 10–9 mol/L

Resposta: A

72
Um próton é mantido em repouso sobre um plano,
onde foi fixado. Considere um ponto A, a uma dis -
tância d do próton. Uma partícula eletrizada será
aban donada em A, ficando sob a ação exclusiva da
força elétrica aplicada pelo próton.

Considere duas situações: 

• Situação A: a partícula eletrizada é outro próton.

• Situação B: a partícula eletrizada é um pósitron.

Considere que as duas partículas, devido exclusi -
vamente à repulsão eletrostática, sejam levadas até o
infinito, onde o potencial elétrico é considerado nulo.

Então, o trabalho realizado pela força eletrostática
(A) é o mesmo, tanto no próton, como no pósitron.
(B) é maior no próton, devido a este ter uma massa

maior que a do pósitron.
(C) é maior no pósitron, porque este tem a massa

menor e receberá maior aceleração, adquirindo
maior velocidade. 

(D) é maior no próton, pois a força eletrostática na
posição A sobre ele tem maior intensidade.

(E) é maior no pósitron, pois a força eletrostática
bem como a energia potencial adquirida na
posição A são ambas maiores do que no próton.

Resolução
Situação A:

Um próton é colocado no ponto A.

Situação B

Um pósitron é colocado no ponto A.

1) Módulo das forças eletrostáticas:

Carga do próton: qp = + e

Carga do pósitron: qe+ = + e

As cargas elétricas são iguais (+ e) e a distância é

a mesma. Logo, as duas forças eletrostáticas têm

o mesmo módulo.

F1 = F2 = ⇒

2) Trabalho realizado pela força eletrostática:

O trabalho da força eletrostática deve ser cal -

cula do pela ddp entre a posição inicial e a final.

τ = q (Vin – Vf)    (1)

Ambas as partículas foram aceleradas a partir do

ponto A, sob o mesmo potencial:

Vin = VA = k (2)

Ambas as partículas foram levadas para o infini -

to, em que o potencial é adotado como referên -

cia (Vfi) = 0.

Portanto, o trabalho das forças eletrostáticas é o

mesmo, em ambos os casos:

τ1 = τ2 = (+ e) . (VA – 0) (3)

Substituindo (1) e (2) em (3), obtemos:

Resposta: A

n
–––
V

8,3 · 10–9 mol
–––––––––––––

1L

NOTE E ADOTE

1) O pósitron é uma antipartícula do elétron, ten -

do massa igual à dele, porém carga elétrica

igual à do próton (+ e).

2) A massa do próton é maior que a do elétron.

d

próton
(fixo)

A

pósitron (+e)

F2

�

Força
eletrostática

k . qp . qp
–––––––––––

d2

e2

F1 = F2 = k ––––
d2

qp
–––
d

e2

τ1 = τ2 = k ––––
d
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73
O diagrama a seguir representa um mecanismo
imaginário de duas etapas. As esferas alaranjadas
são o elemento A, as verdes, o elemento B, e as
azuis, o elemento C. 

Assinale a alternativa que contém respectivamente
os produtos da reação, o intermediário e o
catalisador.

(A) BC2 e A; C; AB

(B) AB e C; B; B2

(C) BA2 e C; A; A2

(D) BA2 e A; C; A2

(E) CB e B2; A2; A

Resolução
laranja: A

verde: B 

azul: C

1a. etapa:  A2 + BA → BA2 + A

2a. etapa:  CA + A → A2 + C
–––––––––––––––––––

global      BA + CA → BA2 + C

produtos: BA2 + C

intermediário: A (produto na 1a. etapa e reagente na

2a. etapa).

catalisador: A2 (recuperado no final da reação)

Resposta: C

74
Quando o óxido de chumbo (IV) é aquecido acima de
300 °C, ele se decompõe, de acordo com a seguinte
reação 2PbO2 (s) →

← 2PbO (s) + O2 (g). Considere os
dois recipientes com PbO2 vedados, ilustrados a
seguir. 

Se os dois recipientes forem aquecidos a 400 °C e
atingirem o equilíbrio, qual das seguintes afirmações
será verdadeira?
(A) Haverá menos PbO2 restante no recipiente A.
(B) Haverá menos PbO2 remanescente no recipiente

B. 
(C) A quantidade de PbO2 remanescente em cada

recipiente será igual. 
(D) A pressão do O2 no recipiente B é menor que no

recipiente A, pois o volume do recipiente B é
maior.

(E) A constante de equilíbrio nos recipientes A e B
são diferentes, pois os volumes são diferentes.

Resolução

2PbO2(s) ←
→ 2PbO(s) + O2(g) Kp = PO2

400 °C: Kp(A) = Kp(B); PO2
(A) = PO2

(B)

Nos dois recipientes temos mesma P e T, aplicando

PV = n R T, temos a relação:

= ;  = ; 2 = 

Como VB > VA, temos nB > nA ∴ mB > mA

nB
––––
nA

nB
––––
nA

0,1
––––––
0,05

nB
––––
nA

VB
––––
VA
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Conclusão: Haverá menos PbO2 remanescente no

recipiente B do que no recipiente A, pois a massa

decomposta no recipiente B é maior (mB > mA).

Resposta: B

75
A reação de Diels-Alder é uma reação de adição 1,4
entre um dieno (alcadieno) e um dienófilo (amigo do
dieno) com formação de um composto ciclico,
conforme a equação química a seguir

Considerando-se como dieno e dienófilo as substân -
cias apresentadas a seguir

O produto final da reação entre eles é o seguinte:

Resolução
Equação química fornecida

Equação química proposta

Resposta: D

76
Três amostras de um mesmo gás, formado por dois
elementos, foram analisadas. A tabela mostra os
resultados obtidos pelas análises os quais podem
representar CO, CO2 ou SO2.

Os valores de x, y e a possível fórmula do gás
analisado são, respectivamente

(A) 20; 6; CO2

(B) 7,5; 16; SO2

(C) 20; 6; SO2

(D) 7,5; 24; CO

(E) 20; 6; CO

Dado: massas molares em g/ mol: C: 12; O:16; S:32

Resolução
elemento 1 elemento 2

15 mg     ––––––––––– 40 mg

7,5 mg     ––––––––––– x ∴ x = 20 mg

elemento 1 elemento 2

15 mg     ––––––––––– 40 mg

y         ––––––––––– 16 mg ∴ y = 6 mg 

relação: = 0,375

CO2, relação: = 0,375

CO, relação: = 0,75

massa do

elemento 1 (mg)

massa do

elemento 2 (mg)

amostra 1 15 40

amostra 2 7,5 x

amostra 3 y 16

15
––––
40

12
––––
32

12
––––
16

OH

OH

O

O

O

(A)

(C)

(E)

(B)

(D)
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SO2, relação: = 1

Conclusão: o gás é o CO2

Resposta: A

77
Considere a reação entre uma palha de aço comercial
e uma solução aquosa diluída de ácido sulfúrico. Tais
materiais são inseridos em um kitassato tampado,
cuja saída lateral contém um balão de borracha
vazio. Com o tempo, o balão é preenchido com um
gás combustível e observa-se a formação de um sal
esverdeado dentro do recipiente

Nesse processo de oxidorredução, o(os)
(A) íons H+ perdem elétrons na reação.
(B) sal formado é sulfato de ferro (II).
(C) gás combustível formado é o oxigênio.
(D) agente oxidante de reação é o gás hidrogênio.
(E) ferro, na palha de aço, sofre reação de redução.

Resolução
A equação química que representa a reação entre a

palha de aço e o H2SO4 é:

agente redutor: Fe

agente oxidante: H2SO4.

sal: FeSO4  (sulfato de ferro (II).

H2: gás combustível

Resposta: B

78
A água do mar ou água salobra pode ser dessalini -
zada por meio da osmose reversa. Se for aplicada na
água do mar ou água salobra uma pressão bem
maior que a pressão osmótica, a água passa de uma
solução mais concentrada para outra, diluída. Em
uma instalação moderna de osmose reversa, fibras
ocas são usadas como membrana semiper meável.

32
––––
32
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Usa-se a osmose reversa para reduzir o teor de sal da água salobra, com uma concentração total de sal de 
0,22 mol/L, para um valor de 0,01 mol/L, tornando-a potável para consumo humano. Qual é a pressão mínima
necessária a ser aplicada nos permeadores para atingir esse objetivo, supondo que a operação ocorra a 298 K?
(A) 0,24 atm
(B) 1,0 atm 
(C) 2,50 atm 
(D) 5,0 atm 
(E) 6,24 atm

Resolução
Cálculo da pressão osmótica (π) da água salobra quando a concentração passa de 0,22 mol/L para 0,01 mol/L.

ΔM = (0,22 – 0,01)mol/L = 0,21 mol/L

π = Δ M R T

π = 0,21 mol/L · 0,08 · 298K

π � 5,0 atm

A pressão mínima a ser aplicada na água salobra será 5,0 atm.

Resposta: D

79
Quanto à evolução da população mexicana, o gráfico a seguir mostra o que poderá ocorrer:

https://www.populationpyramid.net/pt/m%C3%A9xico/2019/

Tal comportamento, mediante o conhecimento das populações de outras porções do globo,
(A) já encontra paralelo com o comportamento das envelhecidas populações europeias.
(B) continua semelhante ao que ocorre com as populações dos demais países da América Central.
(C) é parecido com o que acontecerá com a população do Brasil.
(D) é mais parecido com os fenômenos que acontecem com as populações do continente africano, notada -

mente a porção subsaariana.
(E) assemelha-se com o que ocorre atualmente com a população da China, que envelheceu precocemente.

atm . L
Anote e adote: R = 0,08 ––––––––

mol . K

atm · L
––––––––
mol . K
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Resolução 
Os estudos demográficos efetuados com a

população brasileira, levando em consideração suas

taxas de natalidade e longevidade, evidenciam uma

curva de crescimento populacional até 2040,

declinando a seguir até 2060. A população mexicana

deverá crescer até 2060, declinando então até o fim

do século XXI.

Resposta: C

80
O texto a seguir foi extraído da peça Tróilo e Créssida
de William Shakespeare, escrita provavelmente, em
1601.

"Os próprios céus, os planetas, e este centro

reconhecem graus, prioridade, classe,

constância, marcha, distância, estação, forma,

função e regularidade, sempre iguais;

eis porque o glorioso astro Sol

está em nobre eminência entronizado

e centralizado no meio dos outros,

e o seu olhar benfazejo corrige

os maus aspectos dos planetas malfazejos,

e, qual rei que comanda, ordena

sem entraves aos bons e aos maus."

(personagem Ulysses, Ato I, cena III).

SHAKESPEARE, W. Tróilo e Créssida. 

Porto: Lello & Irmão, 1948.

A descrição feita pelo dramaturgo renascentista
inglês se aproxima da teoria 
(A) geocêntrica do grego Claudius Ptolomeu.   
(B) da reflexão da luz do árabe Alhazen.   
(C) heliocêntrica do polonês Nicolau Copérnico.   
(D) da rotação terrestre do italiano Galileu Galilei.   
(E) da gravitação universal do inglês Isaac Newton.   

Resolução
Shakespeare é um autor da época do Renascimento

Cultural e foi influenciado pelas descobertas

científicas da época. O texto enfatiza a importância

do Sol, entronizado (colocado no trono) e, portanto,

equivalente a um rei em meio a outros astros. O

heliocentrismo foi uma importante teoria do Renas -

cimento, defendida por Copérnico, que se chocou

com as teses da Igreja, predominantes até então, as

quais defendiam a Terra como centro do Universo

(geocentrismo). 

Resposta: C

81
“A educação espartana, que recebia o nome técnico
de agogê, apresentava as particularidades de estar
concentrada nas mãos do Estado e de ser uma
responsabilidade obrigatória do governo. Estava
orientada para a intervenção na guerra e a manuten -
ção da segurança da cidade, sendo particularmente
valorizada a preparação física, que visava fazer dos
jovens bons soldados e incutir-lhes um sentimento
patriótico. Nesse treinamento educacio nal eram
muito importantes as atividades físicas, como salto,
corrida, natação, lançamento de disco e dardo. Nos
treinamentos de batalha, as meninas se dedicavam
ao arco e flecha. Já os meninos eram especialistas
em combate corporal, assim como em táticas
defensivas e ofensivas.

Desde o nascimento até a morte, o espartano
pertencia ao Estado. Os recém-nascidos eram
examinados por um conselho de anciãos que
ordenava eliminar os que fossem portadores de
deficiência física ou mental ou não fossem
suficientemente robustos (uma forma de eugenia).
As crianças espartanas eram espancadas pelos pai
para se tornarem mais fortes, e, se não o ficassem,
morreriam.

A partir dos 7 anos de idade, os pais (cidadãos) não
mais comandavam a educação dos filhos. As
crianças eram entregues à orientação do Estado, que
tinha professores especializados para esse fim. Os
jovens viviam em pequenos grupos, levando vidas
muito austeras, realizavam exercícios de treino com
armas e aprendiam a táctica de formação”. 

Wikipédia.
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A respeito da educação e da cultura dos espartanos,
podemos dizer  que
(A) seu objetivo era promover um processo de

evolução espiritual e cultural ao caráter  civilista
de seu povo, com valores como a democracia.

(B) a guerra e o militarismo não eram o objetivo
comum, e sim apenas da elite, sendo que a totali -
dade dos espartanos eram prejudicados por ela.

(C) o sistema de ensino  espartano foi o modelo
educacional de toda a Hélade e tinha o objetivo
de criar políticos probos e íntegros.

(D) tinham o objetivo  de  formar cidadãos vin cula -
dos à defesa da pólis e da ordem social,
controlando eventuais revoltas dos hilotas

(E) combatiam a prática da xenofobia, da kriptia, do
laconismo e do militarismo.

Resolução
Com a conquista da fértil e populosa Planície da

Messênia, os espartanos se viram às voltas com uma

quantidade excessiva de escravos e com a con -

sequente possibilidade de revoltas. Esse fator, aliado

à posse de terras férteis quando a maioria dos

gregos não as possuíam, eram um elemento de

perigo, conduzindo ao militarismo xenófobo O

Estado espartano então, logicamente, introduziu um

sistema de ensino voltado a formar soldados que,

sendo muito capacitados e eficientes na arte da

guerra, eram um atemorizador lembrete aos escra -

vos do perigo de se iniciar uma revolta.

Resposta: D   

82
(Uepa) – A ideia de cristandade na Alta Idade Média
da Europa Ocidental supunha a união entre os povos
do continente sob a batuta do alto clero católico. Em
termos práticos, esta articulação se fundamentava
(A) na organização centralizada da administração

eclesiástica conduzida pelo alto clero, baseada
nas paróquias que dividiam o território europeu.   

(B) na difusão da chamada “Idade da Fé”, que
assinalou o domínio do fervor religioso católico
encabeçado por lideranças religiosas populares.   

(C) na interferência de reis e nobres na adminis -
tração eclesiástica, o que significou um pano de
fundo político ao domínio ideológico católico.   

(D) nas guerras entre reinos medievais, cujas regras
eram estabelecidas pelas lideranças eclesiásticas
e, por isso, não afetavam a unidade religiosa dos
fiéis.   

(E) no controle da vida religiosa com os mecanismos
de excomunhão e batismo, o que eliminou
qualquer possibilidade de formação de movi -
mentos heréticos.   

Resolução
O alto clero era a parcela do clero católico ligada à

administração da religião e da Igreja Católica. Nesse

sentido, sempre esteve envolvida em questões

econômicas e políticas, além da questão espiritual.

Para administrar seus fiéis na Alta Idade Média, o

alto clero montou uma grande rede de paróquias

pelo território europeu, todas centralizadas na

administração principal, exercida pelo alto clero.  

Resposta: A
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83
(Ufrn–Modificado) – Nos primeiros meses de 430
a.C., Péricles proferiu um discurso em homenagem
aos mortos da Guerra do Peloponeso. Nesse
discurso ele afirmou:

Temos um regime que nada tem a invejar das leis
estrangeiras. [...] Se, em matéria de divergências
particulares, a igualdade de todos diante da lei é
assegurada, cada um, em virtude das honras devidas
à posição ocupada, é julgado naquilo que pode
ocasionar sua distinção: no que se refere à vida
pública, as origens sociais contam menos que o
mérito, sem que a pobreza dificulte a alguém servir à
cidade por causa da humildade de sua posição. 

PINSKI, Jaime (Comp.). 100 textos de história antiga. 

São Paulo: HUCITEC, 1972. p. 94-95. 

Desse fragmento do discurso de Péricles, pode-se
inferir 
(A) a existência de um critério censitário como

elemento definidor dos cidadãos atenienses, aos
quais cabia, com exclusividade, aprovar as leis e
decidir questões relativas à paz e à guerra.   

(B) a existência de um código de leis extremamente
severas, o que mantinha, em Atenas, os
privilégios da aristocracia.   

(C) a presença de uma estrutura social flexível da
democracia em Atenas, que permitia aos escra -
vos deixar essa condição e tornar-se cidadãos.   

(D) a singularidade da estrutura da vida democrática
ateniense, que se caracterizava pela primazia do
espaço público e pelo zelo à igualdade entre os
cidadãos.  

(E) a clara defesa de privilégios de nascimento para
o direito e o exercício pleno da  cidadania   em
Atenas.

Resolução 
É atribuída a Atenas as origens da democracia. Nela

os cidadãos reuniam-se em espaços públicos

abertos, chamados de Ágora, para discutir questões

relacionadas à política. No entanto, essa igualdade

era relativa, pois só eram considerados cidadãos

aqueles que fossem filhos de atenienses, os homens

que tivessem mais de 21 anos e fossem  livres.

Resposta: D

84
“Em Katyn, de 2007, o mestre Andrzej Wajda
reconstituiu, com a competência e o talento inigua -
láveis, um dos mais monstruosos crimes cometidos
pela União Soviética chefiada por Josef Stalin: o
massacre, intencional, planejado, de cerca de 12 mil
oficiais poloneses, ocorrido em 1940. Neste 
Mr. Jones (A Sombra de Stalin) aqui, de 2019, a
grande Agnieszka Holland, a  brilhante discípula de
Wajda, desnuda outro dos mais monstruosos crimes
do ditador-assassino(...) temos o genocídio inten -
cional, planejado, de milhões de pessoas pela fome
na Ucrânia, nos anos de 1932 e 1933.”(Sergio Vaz)

Entre o massacre de boa parte da inteligência, da
elite militar da Polônia e o lançamento de Katyn
passaram-se 67 anos. Entre o genocídio ucraniano e
o lançamento deste Mr. Jones, no Brasil intitulado A
Sombra de Stalin, foram 86. (Sergio Vaz)

Durante seu governo, Stalin promoveu a coletivi -
zação da agricultura, tomando todas as terras
produtivas do país e passando a posse delas para o
Estado. Voltou-se contra os pequenos proprietários
surgidos na NEP e fazendeiros, impondo-lhes uma
política que resultou na morte de milhões de cida -
dãos ucranianos. Esse evento ficou conhecido como:
(A) Massacre de Babi Yar
(B) Massacre eslavo
(C) Holocausto Nazista 
(D) Genocídio Armênio
(E) Holodomor ucraniano

Resolução
O Holodomor foi um dos maiores horrores come -

tidos pelo marxismo stalinista. Os historiadores

debatem entre si se o Holodomor foi algo deliberado

pelo governo stalinista, ou se foi uma consequência

da ineficiência do processo de coletivização imposto

por Stalin no final da década de 1920. Estima-se que,

pelo menos, dois milhões de pessoas morreram de

fome na Ucrânia, entre 1932-1933. Uma pessoa que

se destacou nessa fase foi o comissário Nikita

Kruschev, ele próprio ucraniano, que destruiu a

intelectualidade do país e tentou acabar com o

nacionalismo ucraniano.

Resposta: E
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85
Analise o mapa a seguir:

No quadro da Expansão Marítima Europeia, o mapa
mostra
(A) a colonização do Brasil pelos portugueses e o

comér cio triangular entre o Atlântico e o Índico.
(B) os domínios coloniais ibéricos, definidos por

tratados firmados entre Portugal e Espanha.
(C) as principais viagens de descobrimento das

potências retardatárias na Expansão Marítima.
(D) as principais expedições portuguesas relacio -

nadas com o estabelecimento da "carreira das
Índias".

(E) as mais importantes rotas do tráfico de escravos
entre a África, a América e a Ásia.

Resolução
Os portugueses chamavam de “carreira das Índias”

a rota marítima que os ligava ao Oriente

contornando a extremidade sul da África. Para

estabelecê-la, Portugal realizou numerosas viagens

de descobrimento, das quais as mais importantes

estão assinaladas no mapa: a de Bartolomeu Dias,

que dobrou o Cabo da Boa Esperança em 1488; a de

Vasco da Gama, que alcançou a Índia em 1498; e a de

Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil e iniciou

a conquista das Índias em 1500.

Resposta: D

86
Alexandre proclamava-se libertador dos povos que
con quistava – antes submetidos ao domínio persa –,
afir mando respeitar seus costumes e respectivas
religiões. Ao mesmo tempo, porém, procurou
diminuir ou mesmo suprimir as diferenças que
separavam aquelas popu lações.

(P. Cloché – “Alexandre lê Grand” – In Aquino, Denise e Oscar –

História das Sociedades – Editora Ao Livro Técnico AS –

Rio de Janeiro-RJ, 1980.)

O texto diz respeito à conquista macedônica do
Império Persa. Como consequência desse processo,
podemos afirmar que a estratégia de Alexandre
(A) fracassou, pois as raízes culturais dos povos

conquistados eram tão fortes que resistiram a
qualquer tentativa de fusão.

(B) visava consolidar o império que ele estava for -
man do e teve como consequência o surgimento
de uma cultura híbrida — a civilização
helenística.

(C) produziu resultados duradouros, pois o império
por ele fundado preservou sua unidade política e
cultural nos séculos seguintes.

(D) ultrapassou os objetivos de seu planejador, pois
trans formou o Ocidente e o Oriente em uma
vasta comunidade unida pelo idioma grego.

(E) assegurou a preservação da identidade dos
povos conquistados, o que resultou em um
mosaico de culturas independentes entre si.

Resolução
Diferentemente dos governantes persas, que

respeitaram as carac terísticas dos po vos con -

quistados, Alexandre Magno intro duziu entre eles

elementos da cultura helê nica (grega), ao mesmo

tempo em que aceitava certos aspectos culturais

dessas populações. O resultado foi a formação da

civilização helenística, que, embora predo minan -

temente grega, continha importantes ele mentos

culturais de origem oriental. Essa civilização

ultrapassou os limites do Império Alexandrino e

dominou não só o Oriente Próximo e Médio, mas

também o Mundo Grego.

Resposta: B
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“De acordo com a  tradição conservada por Eusébio de
Cesareia, Constantino teria visto no céu uma grande
cruz e a inscrição ‘Com este símbolo ven cerás’. À
noite, o próprio Cristo teria aparecido em sonho ao
imperador, dizendo-lhe que criasse um estandarte para
suas tropas de acordo com a visão anterior.”

(Revista Leituras da História. Ano Um número 1 – 2007. 
Editora Escala, p 45) 

Constantino, que reinou de 306 a 337, foi um dos
mais destacados governantes do Baixo Império
Romano. O texto transcrito estabelece uma relação
lendária com uma de suas principais realizações,
qual seja:
(A) O Edito de Caracala, que estendeu a cidadania

romana a todos os homens livres do Império,
reservando o conceito de “bárbaros” àqueles
que vivessem fora da jurisdição de Roma.

(B) O Edito de Nantes, que estabeleceu a igualdade
de direitos entre cristãos e pagãos, concedendo
aos segun dos um certo número de cidades que
lhes poderiam servir de refúgio.

(C) O Edito do Máximo, que limitou os preços dos
alimentos e os salários, com o objetivo de conter
a crise econômica que assolou o Império a partir
da anarquia militar do século III.

(D) O Edito de Milão, que concedeu liberdade de
culto aos cristãos, pondo fim às perseguições
desencadea das contra eles por diversos
imperadores, desde a época dos Doze Césares.

(E) O Edito de Tessalônica, que fez do cristianismo a
religião oficial do Império e proibiu a prática do
paganismo, visando com isso consolidar o apoio
da Igreja ao Império. 

Resolução

A partir do reinado de Nero (54-68 d.C.), os cristãos

sofreram dez violentas perseguições, com intervalos

variáveis de acalmia. Os motivos dessa intolerância

eram basicamente dois: a rejeição dos cristãos ao

culto do imperador e sua simpatia por pobres e

escravos — o que fazia do cristianismo uma religião

poten cial mente subversiva. Não obstante, o número

de cristãos aumentou progres sivamente, levando

Constantino, para granjear seu apoio, a batizar-se e,

pelo Edito de Milão (313), a conceder liberdade

religiosa aos cristãos.

Resposta: D

88

http://www.santosebeatoscatolicos.com/2013/11/o-
massacre-dos-cristaos.html 

Várias razões explicam as perseguições sofridas
pelos cristãos no Império Romano. Entre elas,
podemos citar
(A) a oposição dos cristãos à religião oficial e a

incom patibilidade entre o monoteísmo e a divin -
dade do Imperador.

(B) a publicação do Edito de Milão, que alimentou a
repres são das autoridades contra os cristãos,
considerados inimigos de Roma. 

(C) o surgimento de heresias como o arianismo, que
enfraqueceu a unidade cristã ao negar a natureza
divina de Cristo.

(D) a proibição da realização de concílios que
pudessem definir a doutrina cristã, eliminando as
divergências entre os fiéis.

(E) o fortalecimento do paganismo no reinado de
Teodósio, responsável pela mais sangrenta das
perseguições contra os cristãos.

Resolução
A rejeição dos cristãos ao culto da divin dade

imperial foi, por via de regra, o motivo maior para as

perseguições por eles sofridas no Império Romano.

Outro fator importante foi a gran de aceitação do

cris tianismo entre os pobres e os escravos, o que o

tornava, aos olhos das autori dades, potencialmente

subversivo. 

Resposta: A
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No contexto da Baixa Idade Média, relacionam-se
com o movimento das Cruzadas
(A) o fortalecimento do Império Bizantino, a tomada

de Constantinopla pelos turcos otomanos e o
desprestígio dos senhores feudais.

(B) a hegemonia muçulmana sobre os reinos euro -
peus, o desenvolvimento da indústria têxtil na
Itália e a escravidão branca na Turquia.

(C) o enriquecimento cultural das sociedades me -
diter rânicas, a reabertura do comércio com o
Oriente e o fortalecimento da vida urbana.

(D) a Peste Negra nos países do Mediterrâneo, o
estímulo a uma economia baseada nas trocas
diretas e a construção de estradas transcon -
tinentais.

(E) o comprometimento do prestígio da Igreja
Católica, a unificação do Estado alemão e a
intensificação do antissemitismo na Europa.

Resolução
O contato dos cruzados com os árabes, apesar dos

frequentes choques militares, teve também impor -

tantes aspectos econômicos e culturais. No plano

econômico, o Mediterrâneo foi reaberto à navegação

cristã e se restabeleceu o comércio entre Oriente e

Ocidente – elemento fundamental para o desen -

volvimento do Renascimento Comercial e Urbano.

No plano cultural, o contato dos europeus com os

árabes permitiu a absorção, pelos primeiros, de

impor tantes conhecimentos transmitidos pelos

segundos (textos greco-romanos , técnicas agrícolas

e invenções, como a pólvora, a bússola e o papel). 

Resposta: C

90
"Na sociedade feudal, o vínculo humano carac -
terístico foi o elo entre o subordinado e o chefe mais
próximo. De escalão em escalão, os nós assim
formados uniam, tal como se tratasse de cadeias
infinitamente ramificadas, os mais pequenos aos
maiores."

(Marc Bloch, A Sociedade Feudal)

O texto descreve
(A) a hierarquia eclesiástica da Igreja Católica.
(B) as relações servis de produção.
(C) os laços de suserania e vassalagem.
(D) a estrutura das corporações de ofício.
(E) a organização social das cidades medievais.

Resolução
O texto citado descreve o conjunto das relações

sociais vigentes no feudalismo. Isso inclui tanto a

relação entre servo e senhor como os variados graus

de vas salagem e suserania. No entanto, como o

autor utiliza as expressões “de escalão em escalão”

e “dos mais pequenos aos maiores”, a alternativa

mais adequada é a que menciona as relações feudo-

vassálicas, pois estas abrangiam diversos graus,

enquanto as relações servis se resumiam a um único

elo — aquele que ligava o servo a seu senhor.

Resposta: C
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