
Confidencial até o momento da aplicação.

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

  As provas terão início às 13h. 

  O tempo de permanência mínimo na sala de provas é de 2h30, após o horário de início das provas constante no Edital, ou 
seja, você só poderá sair a partir das 15h30. 

  O tempo de permanência máximo na sala de provas é de 5h. 

  O horário de início e o de término de avaliação de cada sala será indicado na lousa da sala.  

  A necessidade de ir ao banheiro (ou qualquer outro problema) deve ser informada ao fiscal por meio de aceno de braço, 
sem alterar o ambiente de provas ou ainda sem locomoção do candidato. Sempre que necessário qualquer deslocamento, 
um fiscal volante acompanhará o candidato, devendo este manter o distanciamento e o silêncio durante todo o percurso. 
O candidato poderá ser submetido a revista com detector de metais e, se for detectado qualquer tipo de equipamento 
eletrônico, ser eliminado do processo. 

  O caderno de provas que você recebeu contém 8 (oito) questões discursivas, 40 questões objetivas (com cinco alternativas 
cada uma) e 1 (uma) Proposta de Redação. Confira-o antes de iniciar sua avaliação e comunique ao fiscal caso encontre 
alguma discordância disso. 

  Os cartões definitivos das questões objetivas, das questões discursivas e da Redação precisam ser respondidos à tinta azul 
ou preta. Marcações indevidas e borrões podem não ser lidos. Os cartões não serão substituídos.

  A Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução das questões, encontra-se neste caderno.

  Os cartões definitivos das questões objetivas, das questões discursivas, a folha de Redação definitiva e o rascunho da 
Redação serão recolhidos ao término da avaliação. Apenas o caderno de provas poderá ser levado pelo candidato. 

  O candidato deverá, ao deixar a sala de provas, retirar-se deste estabelecimento de ensino e de suas dependências.

  O gabarito será divulgado no dia 07 de junho, após as 11h, e o candidato terá 24h para contestação. Nada será modificado 
nesta avaliação no momento da aplicação. 

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

06.06.2021

VESTIBULAR MEDICINA – 2o SEMESTRE DE 2021

001. ProVa dIscursIVa
002. ProVa oBJeTIVa e redação
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PROVA DISCURSIVA

QUÍMICA

 01 

O primeiro modelo atômico utilizado para explicar a composição da matéria foi proposto por John Dalton em 1808. Segundo 
Dalton, os átomos seriam esferas maciças que não poderiam ser destruídas ou criadas em processos químicos, e que dife-
rentes átomos formariam diferentes substâncias. Inicialmente, Dalton nomeou os constituintes dos materiais como átomos 
simples ou átomos compostos, sendo que os átomos compostos poderiam ser decompostos em átomos simples. A figura 
mostra alguns sistemas formados por diferentes materiais, todos no estado gasoso.

a) Qual desses sistemas é formado apenas por átomos compostos, de acordo com Dalton? Quais átomos simples poderiam 
ser obtidos a partir desses átomos compostos?

b) Em qual desses sistemas temos uma composição formada por reagentes e produtos de uma combustão? Escreva a 
equação balanceada da reação que representa essa combustão, utilizando os símbolos atuais dos elementos químicos 
participantes do sistema.

RASCUNHO

 02 

O íon hipoclorito (CℓO–) é utilizado como oxidante em diversos processos químicos, mas seu excesso deve ser removido dos 
efluentes para evitar a contaminação do meio ambiente. Uma das maneiras de remover o íon hipoclorito de soluções aquosas 
é adicionar ferro metálico (Fe), que é oxidado pelo íon CℓO–, formando íons ferro(II), de acordo com a equação a seguir:

Fe + CℓO– + H2O  Fe2+ + Cℓ– + 2OH–

Os potenciais de redução das espécies químicas envolvidas são:

CℓO– + H2O + 2e–  Cℓ– + 2OH–       Eº = +0,89 V

Fe2+ + 2e–  Fe                   Eº = -0,44 V

Considere que na remoção dos íons CℓO– existentes em 200 mL de uma solução foram consumidos 0,224 g de ferro metálico.

a) Calcule a diferença de potencial estabelecida na reação entre o ferro metálico e o íon CℓO–. Calcule o número de oxidação 
do cloro no íon CℓO–.

b) Calcule a concentração, em mol/L, de íons CℓO– na solução.

RASCUNHO

QUESTÃO

QUESTÃO
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 03 

O ácido benzenossulfônico (C6H5 – SO3H), que é produzido pela reação entre o benzeno e o ácido sulfúrico, tem seus sais 
utilizados como matéria-prima na indústria farmacêutica. A ionização desse ácido é representada pela equação:

C6H5 – SO3H  C6H5 – SO3
– + H+                                   Ka = 1,6 × 10–3

a) Escreva a equação que representa a reação entre o ácido benzenossulfônico e o hidróxido de sódio. Cite o nome dessa 
reação.

b) Escreva a expressão que representa a constante de ionização (Ka) do ácido benzenossulfônico. Calcule a concentração de 
ácido benzenossulfônico não ionizado em uma solução desse ácido que apresenta pH igual a 4.

RASCUNHO

 04 

Quatro substâncias orgânicas foram oxidadas, utilizando-se KMnO4 em meio ácido, com o objetivo de avaliar a quantidade de 
oxidante consumida na oxidação. Foram testadas as substâncias apresentadas na tabela.

a) Qual substância apresenta a menor solubilidade em água? A que função orgânica ela pertence?

b) Dentre os compostos oxigenados utilizados, qual é o que consome a maior quantidade de oxidante por mol de reagente? 
Dentre as substâncias utilizadas no experimento, qual o nome do produto orgânico da oxidação da substância que apre-
senta a maior massa molar?

RASCUNHO

QUESTÃO

QUESTÃO
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BIOLOGIA

 01 

O gráfico ilustra informações referentes ao crescimento populacional.

(www.educacao.globo.com)

a) De que maneira a imigração e a emigração contribuem para o tamanho da população?

b) O que é a resistência do meio? Qual sua relação com o tamanho populacional máximo suportado pelo ambiente?

RASCUNHO

 02 

O mosquito Culex pipiens possui 6 cromossomos no núcleo de suas células diploides, ou seja, (2n = 6).

(www.eurekalert.org)

a) O que é uma célula diploide? Quais macromoléculas constituem um cromossomo?

b) Em qual etapa da meiose ocorre a redução da ploidia? Descreva brevemente o principal evento desta etapa.

RASCUNHO

QUESTÃO

QUESTÃO
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 03 

A figura ilustra o mecanismo de retroalimentação (feed-back) que ocorre entre duas importantes glândulas, I e II, do sistema 
endócrino humano.

(https://brasilescola.uol.com.br. Adaptado.)

a) Quais são as glândulas I e II, respectivamente, ilustradas na figura?

b) Explique, resumidamente, o mecanismo de retroalimentação que ocorre entre as glândulas I e II.

RASCUNHO

 04 

O sistema ABO de tipagem sanguínea humana se caracteriza por ilustrar três casos genéticos, sendo eles: alelos múltiplos 
(polialelia); codominância e dominância simples. Assim, a presença dos alelos (IA, IB e i), quando combinados aos pares, con-
dicionam os fenótipos sanguíneos O, A, B e AB.

a) Quais os fenótipos sanguíneos condicionados pelos genótipos IAIB, IAi, IBi e ii, respectivamente?

b) Utilizando os alelos do sistema ABO de tipagem sanguínea, explique o caso genético da codominância.

RASCUNHO

QUESTÃO

QUESTÃO
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PROVA OBjETIVA

Motivos secretos e muito íntimos talvez explicassem a 
sua transformação; a mulher, porém, é que não queria en-
trar em indagações psicológicas e reclamava. As respostas a 
estas acabaram por pancadaria grossa. Suportou-a durante 
algum tempo. Um dia, porém, não esteve mais pelos autos 
e abandonou o lar precário. Foi para a casa de um parente 
e de uma amiga, mas, não suportando a posição inferior de 
agregada, deixou-se cair na mais relaxada vagabundagem 
de mulher que se pode imaginar.

Era uma verdadeira “catraia” que perambulava suja e 
rota pelas praças mais reles deste Rio de Janeiro.

Quando se falava a Anacleto sobre a sorte da mulher, ele 
se enfurecia doidamente:

– Deixe essa vagabunda morrer por aí! Qual minha mu-
lher, qual nada!

E dizia coisas piores e injuriosas que não se podem pôr 
aqui.

Veio a mulher a morrer, na praça pública; e eu que sus-
peitei, pelas notícias dos jornais, fosse ela, apressei-me em 
recomendar a Anacleto que fosse reconhecer o cadáver. Ele 
gritou comigo:

– Seja ou não seja! Que morra ou viva, para mim vale 
pouco!

Não insisti, mas tudo me dizia que era a mulher do Anacle-
to que estava como um cadáver desconhecido no necrotério.

Passam-se anos, o meu amigo Anacleto perde o empre-
go, devido à desordem de sua vida. Ao fim de algum tempo, 
graças à interferência de velhas amizades, arranja um outro, 
num estado do Norte.

Ao fim de um ano ou dois, recebo uma carta dele, pedin-
do-me arranjar na polícia certidão de que sua mulher havia 
morrido na via pública e fora enterrada pelas autoridades pú-
blicas, visto ter ele casamento contratado com uma viúva que 
tinha “alguma coisa”, e precisar também provar o seu estado 
de viuvez.

Dei todos os passos para tal, mas era completamente 
impossível. Ele não quisera reconhecer o cadáver de sua 
desgraçada mulher e para todos os efeitos continuava a ser 
casado.

E foi assim que a esposa do Anacleto vingou-se postuma-
mente. Não se casou rico, como não se casará nunca mais.

(Contos completos, 2010.)
1     amanuense: o que escreve textos à mão; escrevente, copista, secre-

tário.

 03 

Da leitura do conto, conclui-se que

(A) Anacleto colocou-se em um ciclo de decadência, não obs-
tante a advertência de sua mulher para tentar corrigi-lo.

(B) o narrador rompeu com Anacleto, já que considerava in-
justas as mazelas a que este expunha a esposa.

(C) as constantes traições da mulher de Anacleto fizeram 
com que o amanuense se entregasse a uma vida des-
regrada.

(D) a grande revolta de Anacleto em seu casamento devia-se 
ao fato de sua esposa não possuir bens.

(E) o narrador onisciente torcia para que a esposa de Ana-
cleto encontrasse um modo de se vingar do ex-marido.

QUESTÃO

 01 

Para responder às questões 01 e 02, examine a tira de André 
Dahmer, publicada no jornal Folha de S.Paulo em 25.08.2017.

Na tira, o personagem que diz ser um mestre da arte do au-
toengano

(A) busca um objetivo inatingível, já que é impossível não 
sofrer quando se vive em sociedade.

(B) é enganado pelo personagem do segundo quadro, o que 
invalida sua alegação inicial.

(C) contradiz-se no último quadro, pois demonstra que ele 
não se autoengana.

(D) corrobora o que afirma inicialmente ao provar que o per-
sonagem do segundo quadro está enganado.

(E) comprova sua alegação inicial ao dizer que acredita que 
outros não o enganam.

 02 

No segundo quadro, a substituição do trecho “que outros o 
enganam” por “que outros te enganam” exigiria a seguinte 
modificação no início da frase:

(A) Além de te enganares, acreditas…

(B) Além de te enganardes, acreditas…

(C) Além de te enganar, acreditas…

(D) Além de te enganares, acreditais…

(E) Além de te enganar, acredita…

Leia o conto “A mulher do Anacleto”, de Lima Barreto, para 
responder às questões de 03 a 06.

Este caso se passou com um antigo colega meu de re-
partição.

Ele, em começo, era um excelente amanuense1, pontu-
al, com magnífica letra e todos os seus atributos do ofício 
faziam-no muito estimado dos chefes.

Casou-se bastante moço e tudo fazia crer que o seu ca-
samento fosse dos mais felizes. Entretanto, assim não foi.

No fim de dois ou três anos de matrimônio, Anacleto co-
meçou a desandar furiosamente. Além de se entregar à bebi-
da, deu-se também ao jogo.

A mulher muito naturalmente começou a censurá-lo.
A princípio, ele ouvia as observações da cara-metade 

com resignação; mas, em breve, enfureceu-se com elas e 
deu em maltratar fisicamente a pobre rapariga.

Ela estava no seu papel, ele, porém, é que não estava 
no dele.

QUESTÃO

QUESTÃO
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 07 

Está escrita em conformidade com a norma-padrão da língua 
portuguesa a frase:

(A) Para muitos, reconhecer certas questões sociais costu-
mam ser práticas que exigem força.

(B) Cabem aos parentes ou amigos próximos fazer o reco-
nhecimento caso se trate de falecido com identidade des-
conhecida.

(C) Entendem-se necessários, nos dias atuais, denunciar 
todo tipo de agressão contra a mulher.

(D) Os amigos sinceros devem colocar à disposição uns dos 
outros o tempo e a atenção de que dispõem.

(E) Março é o mês comumente associado às mulheres e à 
discussão de temáticas relacionadas à elas.

Para responder às questões de 08 a 10, leia o trecho do poe-
ma de Alberto Caeiro, heterônimo de Fernando Pessoa.

Há metafísica bastante em não pensar em nada.

O que penso eu do mundo?
Sei lá o que penso do mundo!
Se eu adoecesse pensaria nisso.

Que ideia tenho eu das cousas?
Que opinião tenho sobre as causas e os efeitos?
Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma
E sobre a criação do mundo?
Não sei. Para mim pensar nisso é fechar os olhos
E não pensar. É correr as cortinas
Da minha janela (mas ela não tem cortinas).

[…]

Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores?
A de serem verdes e copadas e de terem ramos
E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar,
A nós, que não sabemos dar por elas.
Mas que melhor metafísica que a delas,
Que é a de não saber para que vivem
Nem saber que o não sabem?
[…]

(Poesia completa de Alberto Caeiro, 2005.)

 08 

É possível verificar no poema

(A) a adoção de uma temática religiosa que reflete as cren-
ças ferrenhas do próprio eu lírico.

(B) o desprezo pela metafísica em favor de um olhar para a 
realidade natural.

(C) uma temática urbana influenciada pelo abandono cada 
vez maior das áreas rurais de Portugal.

(D) a tentativa de responder empiricamente a origem das coi-
sas e o destino do mundo.

(E) um apego a aspectos formais na escrita, como métricas 
bem definidas e inversões sintáticas.

QUESTÃO

QUESTÃO

 04 

Está empregado em sentido conotativo o termo sublinhado 
em:

(A) “Quando se falava a Anacleto sobre a sorte da mulher, 
ele se enfurecia doidamente:” (10o parágrafo)

(B) “Dei todos os passos para tal, mas era completamente 
impossível.” (18o parágrafo)

(C) “Ele, em começo, era um excelente amanuense, pontual, 
com magnífica letra e todos os seus atributos do ofício 
faziam-no muito estimado dos chefes.” (2o parágrafo)

(D) “A princípio, ele ouvia as observações da cara-metade 
com resignação; mas, em breve, enfureceu-se com elas 
e deu em maltratar fisicamente a pobre rapariga.” (6o pa-
rágrafo)

(E) “Era uma verdadeira “catraia” que perambulava suja 
e rota pelas praças mais reles deste Rio de Janeiro.”  
(9o parágrafo)

 05 

No trecho “Suportou-a durante algum tempo” (8o parágrafo), 
o sujeito do verbo “suportou” e o termo sublinhado correspon-
dem, respectivamente, a:

(A) mulher e transformação.

(B) mulher e pancadaria.

(C) Anacleto e mulher.

(D) transformação e mulher.

(E) Anacleto e pancadaria.

 06 

“Dei todos os passos para tal, mas era completamente 
impossível. Ele não quisera reconhecer o cadáver de sua 
desgraçada mulher e para todos os efeitos continuava a ser 
casado.

E foi assim que a esposa do Anacleto vingou-se postuma-
mente. Não se casou rico, como não se casará nunca mais.”

No trecho, o narrador relata uma série de fatos ocorridos no 
passado. Um fato anterior a esse tempo passado está indica-
do pela forma verbal

(A) “vingou”.

(B) “era”.

(C) “casará”.

(D) “Dei”.

(E) “quisera”.

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO
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 09 

Na última estrofe do poema, observa-se uma preposição des-
tacada em:

(A) “Mas que melhor metafísica que a delas,”

(B) “Que é a de não saber para que vivem”

(C) “A nós, que não sabemos dar por elas.”

(D) “E a de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar,”

(E) “A de serem verdes e copadas e de terem ramos”

 10 

Está adequadamente transposto para o discurso indireto o 
seguinte trecho do poema:

(A) “E não pensar. É correr as cortinas / Da minha janela 
(mas ela não tem cortinas)” → O eu lírico revela que mi-
nha janela não tem cortinas.

(B) “Que ideia tenho eu das cousas?” → O eu lírico pergunta 
que ideia ele teria tido das coisas.

(C) “Metafísica? Que metafísica têm aquelas árvores?” → O 
eu lírico questiona que metafísica têm as árvores?

(D) “Mas que melhor metafísica que a delas, / Que é a de não 
saber para que vivem / Nem saber que o não sabem?” → 
O eu lírico diz que as árvores têm metafísica, mas não o 
sabem.

(E) “O que penso eu do mundo? / Sei lá o que penso do mun-
do!” → O eu lírico, ao se questionar sobre o que pensa do 
mundo, confessa não saber.

 11 

As caixas d’agua A e B têm a mesma capacidade de 1 000 
litros. A caixa d’água A está vazia e a caixa d’agua B tem me-
tade de sua capacidade ocupada por água. As duas caixas 
d’água começam a receber água ininterruptamente no mes-
mo instante. Na caixa d’água A, a água é inserida ao ritmo 
constante de 20 litros por minuto; na caixa d’água B, a água é 
inserida ao ritmo constante de 4 litros por minuto. No instan-
te em que elas tiverem exatamente a mesma quantidade de 
água, essa quantidade será de

(A) 635 litros.

(B) 645 litros.

(C) 605 litros.

(D) 625 litros.

(E) 615 litros.

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO

 12 

Um empreiteiro realizou uma compra de maçanetas idênticas 
em 4 lotes. O primeiro lote correspondia a 5% do total de 
maçanetas adquiridas e, nesse lote, o empreiteiro obteve um 
desconto de 20% sobre o preço unitário de cada maçaneta. 
O segundo lote correspondia a 10% do total de maçanetas 
e o empreiteiro conseguiu, nele, 15% de desconto sobre o 
preço unitário. No terceiro lote, estavam 20% das maçanetas 
e cada uma teve um desconto de 10%. Finalmente, o quar-
to lote continha as demais maçanetas da compra e, sobre 
elas, o empreiteiro não obteve desconto. O desconto médio 
no preço unitário da maçaneta que o empreiteiro obteve na 
aquisição dos 4 lotes foi de

(A) 4,5%.

(B) 4,75%

(C) 5,25%.

(D) 5%.

(E) 5,5%.

 13 

Tiago quer vestir sua boneca com uma camisa, uma calça e 
um par de sapatos. Sua boneca tem 6 camisas de cores dife-
rentes, 5 calças de cores diferentes e 3 pares de sapatos dis-
tintos. Duas das cores de camisa se repetem entre as cores 
de calça. O número de maneiras distintas de vestir a boneca 
sem que camisa e calça tenham a mesma cor é

(A) 66.

(B) 72.

(C) 78.

(D) 90.

(E) 84.

 14 

Considere, no plano cartesiano, as retas r, s e t de equações 
x – y + 4 = 0, 3x + 4y – 9 = 0 e 3x – 2y = 0, respectivamente. 
A reta paralela a t que passa pelo ponto de interseção entre 
r e s forma, com os eixos coordenados, um triângulo de área

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO
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 15 

O valor máximo atingido pela função  é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 16 

A progressão geométrica (a1, a2, ...) tem primeiro termo  

a1 = 2 e razão . Usando a aproximação log10 3 = 0,477, o 

menor valor de n tal que an é menor do que  é

(A) 21.

(B) 24.

(C) 23.

(D) 25.

(E) 22.

 17 

O número de soluções inteiras da inequação

satisfazendo –13 ≤ x ≤ 13 é

(A) 12.

(B) 13.

(C) 11.

(D) 10.

(E) 9.

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO

 18 

No paralelogramo ABCD, o lado  mede 8 cm e o ângulo 

 mede 60°. A reta ℓ é paralela ao lado  e intersecta os 

segmentos  e  nos pontos P e Q, respectivamente, 
conforme a figura.

A distância h entre a reta ℓ e o lado  para que a área do 
triângulo CQP seja um sexto da área do triângulo ADC é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 19 

Para fabricar um chapéu no formato de cone circular reto 
para uma festa infantil, Marina deve recortar de uma cartolina 
um setor circular. Para que a altura do chapéu seja 3 vezes a 
medida do raio de sua base, o ângulo do setor circular deve 
medir, em graus,

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO

QUESTÃO
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 20 

Uma loja vendeu 160 lâmpadas em um determinado mês, 
sendo 37,5% delas vendidas na segunda quinzena. O gráfico 
apresenta a distribuição proporcional entre lâmpadas bran-
cas e coloridas vendidas nas duas quinzenas do mês.

A quantidade de lâmpadas coloridas vendidas no mês foi

(A) 70.

(B) 54.

(C) 66.

(D) 62.

(E) 58.

QUESTÃO  21 

Observe a imagem de satélite do Canal de Suez, uma passa-
gem artificial que liga o Mar Mediterrâneo ao Mar Vermelho.

(Maria Elena R. Simielli. Geoatlas, 2013.)

Bloqueios no Canal de Suez, como o ocorrido em março de 
2021 com o encalhe do cargueiro Ever Given, implicam

(A) maiores despesas militares em litígios entre Israel e Egito.

(B) interrupções nas negociações agrícolas entre os países 
do G20.

(C) alterações no comércio mundial de petróleo bruto.

(D) queda no número de turistas europeus com destino à 
África.

(E) barreiras à migração de pessoas refugiadas.

QUESTÃO
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 22 

A maior parte dos impactos da atividade turística está re-
lacionada com sua grande capacidade de modificar os locais 
e consumir seus recursos por meio da venda do lugar e de 
sua transformação em mercadoria. Estimula-se uma dinâmi-
ca local onde as características, por vezes, não são valoriza-
das e, quando a atratividade reduz, o mercado o substitui por 
outro de atributos semelhantes.

(Carla M. de Paulo e Neli A. de Mello-Théry. “Turismo de paisagem no 
Pantanal brasileiro”. In: Pedro R. Jacobi (org.). As múltiplas dimensões do 

desenvolvimento e os desafios de políticas sustentáveis, 2014.)

No caso brasileiro, a transformação do espaço pelo turismo 
traz como uma de suas consequências

(A) o comprometimento de populações tradicionais, condi-
ção que reflete a sujeição dos lugares aos interesses e 
aos estilos de vida externos.

(B) a adoção de uma economia planificada, mudança que 
permite aos moradores dos lugares de destino compar-
tilhar ganhos com a atividade turística.

(C) o aumento da densidade demográfica, circunstância que 
revela o estabelecimento de residência fixa pelos turistas.

(D) a hierarquização urbana, classificação que analisa as 
possibilidades de uso e ocupação de áreas de interesse 
dos turistas.

(E) a especulação imobiliária, ação municipal que reduz 
impostos para tentar atrair investidores e requalificar 
regiões.

QUESTÃO  23 

Analise o mapa.
Compartimentação geológica do estado de Minas Gerais

(Fernando F. Alkmim. http://recursomineralmg.codemge.com.br. Adaptado.)

A relação entre a área de ocorrência e a sua compartimenta-
ção geológica está corretamente relacionada em:

(A) 3 – Localização da serra da Canastra.

(B) 2 – Zona de cinturão orogênico.

(C) 4 – Cráton do São Francisco.

(D) 1 – Planaltos da bacia sedimentar do Paraná.

(E) 5 – Localização da serra da Mantiqueira.

QUESTÃO
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 24 

Desenvolvimento
–  Sinônimo de crescimento econômico e produção de mer-

cadorias; felicidade e bem-estar associados ao consumo 
de massa.

–  Série sucessiva de etapas a serem cumpridas, passando 
de sociedades tradicionais para modernas e industriais.

–  Desenvolvimento capitalista, enquanto única opção exis-
tente.

(Carlos F. B. Loureiro. Sustentabilidade e educação, 2012. Adaptado.)

No contexto dos desafios para a compreensão e a aplicação 
do desenvolvimento sustentável, as condições apresentadas 
explicitam o desenvolvimento sob o pensamento

(A) mercantilista, em que o fortalecimento do Estado se tra-
duz em superávits comerciais e na riqueza nacional.

(B) liberal, em que o controle do imaginário social garante o 
correto e seguro ritmo de exploração ambiental.

(C) keynesiano, em que a livre ação do mercado garante o 
senso de responsabilidade coletivo e ambiental.

(D) mercantilista, em que a concorrência potencializa ações 
socioambientais positivas e protecionistas.

(E) liberal, em que as necessidades das gerações são anali-
sadas apenas em seu sentido material e econômico.

 25 

Para facilitar a representação cartográfica, foi criado um 
sistema de símbolos que pudesse conter um certo grau de 
compreensão e intuição de seu significado, possibilitando a 
leitura da informação contida no mapa por qualquer pessoa 
em qualquer parte do mundo.

(https://atlasescolar.ibge.gov.br. Adaptado.)

A universalidade pretendida no excerto é objetivo

(A) das coordenadas geográficas.

(B) das convenções cartográficas.

(C) da alfabetização cartográfica.

(D) da escala geográfica.

(E) das projeções cartográficas.

QUESTÃO

QUESTÃO

 26 

Não é o templo que distingue a cidade medieval da ci-
dade antiga, porque muitas vezes ou o templo foi reutilizado 
como igreja, ou então a igreja cristã foi construída sobre o lo-
cal do templo. Com a igreja, um elemento fundamentalmente 
novo sobreveio. Os sinos aparecem e se instalam no século 
VII no Ocidente. Além do mais, a praça pública muda de es-
tatuto. Não temos mais o lugar central em que os cidadãos 
se encontram. Quando há encontros e discussões, isso se dá 
com mais frequência nas igrejas.

(Jacques Le Goff. Por amor às cidades, 1998. Adaptado.)

O texto refere-se à transição da Antiguidade Romana para a 
Idade Média, acentuando

(A) a decadência da cultura artística na Idade Média Ociden-
tal.

(B) a continuidade sem rupturas históricas entre Antiguidade 
e Idade Média.

(C) a presença da instituição eclesiástica no cotidiano dos 
homens medievais.

(D) a ausência de princípios religiosos nas sociedades da 
Antiguidade Clássica.

(E) a permanência da estrutura política romana no período 
medieval.

 27 

A conquista, a exploração e a colonização da América 
espanhola foram estimuladas pela perspectiva da mineração, 
e a mineração determinou a disposição interna das colônias, 
tais como: a destruição das comunidades indígenas, o des-
locamento do seu povo para regiões distantes, a frequente 
concentração desses povos em vilas mineiras essencialmen-
te espanholas. Muitas dessas vilas conservaram notáveis 
exemplos de arte e de arquitetura coloniais. As grandes igre-
jas, particularmente no século XVIII, são sinais da riqueza 
mineral colonial e são, também, monumentos consagrados 
aos mineiros bem-sucedidos, cujo patrocínio permitiu sua 
construção.

(Peter Bakewell. “A mineração na América espanhola colonial.”  
In: Leslie Bethell (org.), História da América Latina colonial, vol. II, 1999. 

Adaptado.)

De acordo com o texto, os efeitos da colonização espanhola 
sobre as sociedades americanas nativas, relacionam-se à

(A) transformação dos padrões civilizatórios originais em de-
corrência dos interesses econômicos dos colonizadores.

(B) melhoria do nível de vida das populações ameríndias 
com a aceleração dos processos de urbanização.

(C) adoção do trabalho indígena assalariado em grande es-
cala nas regiões de exploração da prata.

(D) crise cultural hispano-americana devido ao controle me-
tropolitano das atividades comerciais da colônia.

(E) falência dos esforços de cristianização das comunidades 
ameríndias pela Companhia de Jesus.

QUESTÃO

QUESTÃO
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 28 

Às vezes, entre os escravos recém-desembarcados, en-
contram-se negros já civilizados, que se fingem de chucros 
e escondem certamente quaisquer imperfeições físicas ou 
morais. Darei um exemplo: um belo negro de grande esta-
tura conservara durante o exame do comprador uma laranja 
na mão, com uma aparência de desenvoltura ensinada pelo 
vendedor. Chegando à casa de seu novo dono, sempre com 
a laranja na mão, só a largou para mostrar um defeito na arti-
culação de um dos braços. Essa trapaça do vendedor lembra 
a de um negociante de cavalos em Paris que, vendendo um 
cavalo muito bonito, mas cego, dizia ao comprador: “faites 
voir ce cheval”* e eu garanto o resto.

* faça esse cavalo ver.

(Jean-Baptiste Debret. Viagem pitoresca  
e histórica ao Brasil, 2016. Adaptado.)

O artista francês Jean-Baptiste Debret viveu no Brasil de 1816 
a 1831. O trecho do seu livro, publicado em 1835, traz infor-
mações sobre a sociedade escravista brasileira, tais como

(A) a proibição do tráfico de escravos e a baixa qualidade do 
trabalho compulsório.

(B) as relações cordiais entre homens livres e a união dos 
escravos contra a opressão.

(C) a oposição dos artistas à escravidão e os castigos sofri-
dos pelos escravos.

(D) as diferenças entre os escravos e a concepção do escra-
vo como mercadoria.

(E) a falta de mão de obra para a agricultura e a proibição da 
escravidão urbana.

 29 

A pauta exportadora não acompanhou as rápidas trans-
formações que caracterizaram o Brasil do pós-guerra. Em 
1960, o país ainda era um exportador de bens primários. A 
cada dez dólares recebidos do comércio internacional, mais 
de oito correspondiam a apenas cinco bens: café, açúcar, al-
godão, cacau e minério de ferro.

(Felipe Pereira Loureiro. Empresários, trabalhadores e grupos de interesse: 
a política econômica nos governos Jânio Quadros e João Goulart, 2017.)

O texto refere-se a aspectos da economia brasileira do pe-
ríodo em que

(A) os parques industriais recém-instalados absorviam gran-
de parte da matéria-prima produzida no país.

(B) as taxas de crescimento industrial aumentavam com a 
aplicação de projetos governamentais de desenvolvi-
mento.

(C) a produção dos grandes latifúndios agrícolas estava 
ameaçada pelas reformas de base do governo federal.

(D) o mercado consumidor interno de produtos agrícolas ex-
pandia-se com o processo intenso de urbanização.

(E) a especialização insuficiente da mão de obra rural impe-
dia o emprego de novas tecnologias no setor agrícola.

QUESTÃO

QUESTÃO

 30 

Observe a fotomontagem “Trazendo a guerra para a casa: 
casa bonita” feita pela artista norte-americana Martha Rosler 
entre 1967 e 1972.

(www.moma.org)

A imagem é uma crítica à participação dos Estados Unidos da 
América na Guerra do Vietnã, na medida em que

(A) denuncia os excessivos gastos estatais com armas em 
prejuízo da produção de objetos de consumo doméstico.

(B) enxerga a guerra como a expressão de um perigo perma-
nente para a juventude norte-americana.

(C) reconhece o risco de um aumento do número de imigran-
tes asiáticos nos grandes centros industriais.

(D) explora o contraste da representação do sofrimento com 
o luxo consumista da sociedade ocidental.

(E) expressa a desimportância do conflito para a gloriosa his-
tória militar do império norte-americano.

QUESTÃO
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Leia o texto para responder às questões de 31 a 34.

It is the most ambitious move in the history of the Louvre — 
a five-year project to transfer a quarter of a million artworks to 
an ultramodern storage site 120 miles away in northern France.

For more than 16 months, a stream of trucks has quietly 
hauled treasures from the museum’s central Paris basement, 
and other sites, to the Louvre Conservation Center, a fortress of 
culture set up in the town of Liévin, near Lens. Already 100,000 
works have been moved — including paintings, carpets, 
tapestries, grand sculptures, small figurines, furniture and 
decorative pieces — dating from antiquity to the 19th century.

With museums in France closed because of the pandemic, 
Jean-Luc Martinez, the director of the Louvre, has time on his 
hands. He took a small group of reporters on a tour of the newly 
operational site, which is intended to become one of Europe’s 
largest art research centers and to welcome museum experts, 
scholars and conservators from around the world.

The Louvre sits on low ground along the banks of the 
Seine. In 2016, flooding in Paris was so severe that the 
museum itself was threatened, prompting a round-the-clock, 
emergency operation to wrap, crate and haul thousands of art 
objects out of underground storage and onto higher ground. 
The conservation project in Liévin, costing 60 million euros, or 
about $73 million, began in late 2017 as a necessary response 
to the river’s unpredictable, inevitable rise.

“The reality is that our museum is in a flood zone,” Mr. 
Martinez said on the tour. “You can’t just pick up and move 
marble sculptures around,” he noted. “There was a danger that 
the sewers would back up and that dirty, smelly wastewater 
would damage the art. We had to find a solution. Urgently.”

The Louvre considered, then rejected, the idea of building 
a site close to Paris: too expensive and impractical. Instead, 
it chose Liévin, a 10-minute walk from the Louvre’s mini- 
-museum outpost in the adjacent town of Lens, which opened 
in 2012.

(Elaine Sciolino. www.nytimes.com, 12.02.2021. Adaptado.)

 31 

The title that best sumarizes the main idea in the text is:

(A) The Louvre reopens with new rules and restrictions for 
reporters.

(B) Surprising facts about the conservation project in Liévin.

(C) How the pandemic is giving the Louvre back to Parisians.

(D) Severe floods strike the Louvre Conservation Center.

(E) The Louvre is protecting its treasures against extreme 
weather events.

 32 

In the excerpt from the third paragraph “which is intended to 
become one of Europe’s largest art research centers”, the 
underlined word refers to the

(A) tour.

(B) Louvre Conservation Center.

(C) Louvre museum.

(D) conservators.

(E) town of Liévin.

 33 

De acordo com o texto, um dos maiores problemas que o 
diretor do Louvre teve que enfrentar foi

(A) o curto prazo de 16 meses para poder transferir 250 mil 
obras de arte.

(B) a obrigação de ter que construir um anexo em um local 
próximo a Paris.

(C) o fato de o museu estar localizado em uma área sujeita 
a inundações.

(D) o fechamento dos museus na França por causa da pan-
demia.

(E) a enorme quantidade de caminhões necessários para o 
projeto.

 34 

No trecho do sexto parágrafo “Instead, it chose Liévin, a 
10-minute walk from the Louvre’s mini-museum outpost”, 
o termo sublinhado pode ser substituído, sem alteração de 
sentido, por:

(A) alternatively.

(B) accidentally.

(C) possibly.

(D) quickly.

(E) basically.

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO
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 35 

Examine a tirinha.

(www.gocomics.com)

O trecho do segundo quadrinho “I’m not used to looking at 
pictures that don’t move or have commercials...” indica que a 
garota não tem

(A) a obrigação de fazer algo.

(B) coragem para fazer algo.

(C) o direito de fazer algo.

(D) o hábito de fazer algo.

(E) vontade de fazer algo.

 36 

A hipermetropia é uma condição oftalmológica na qual a ima-
gem se forma atrás da retina. Isso acontece porque as estru-
turas transparentes do olho não conseguem desviar a luz que 
entra pela pupila o suficiente para que a imagem conjugada 
pelo olho seja formada exatamente sobre a retina. O fenôme-
no óptico que explica o desvio que a luz sofre ao atravessar 
as partes transparentes do olho é a

(A) difração.

(B) interferência.

(C) refração.

(D) reflexão.

(E) absorção.

QUESTÃO

QUESTÃO

 37 

A OMS recomenda não usar fones de ouvido durante mais 
de uma hora por dia, e a um nível baixo. No volume máximo, 
o tempo permitido é de apenas quatro minutos. Especialistas 
avaliam que 85 decibéis (dB) durante oito horas é o maior nível 
sonoro de exposição sem riscos a que um ser humano pode se 
submeter, considerando que o volume sonoro de dispositivos 
de áudio pessoais pode variar entre 75 dB e 136 dB.

(www.bbc.com, 06.03.2015. Adaptado.)

O nível sonoro (β), medido em decibéis, é dado pela fórmula 

, com I sendo a intensidade da fonte sonora e

I0 a intensidade do limiar auditivo, ambos medidos em W/m2. 
Comparando o nível sonoro máximo de um dispositivo de áu-
dio com o maior nível sonoro recomendado pelos especialis-
tas para oito horas de audição, ambos apresentados na notí-
cia, a razão I1/I2 entre a intensidade máxima do dispositivo de 
áudio (I1) e a intensidade recomendada (I2) da fonte sonora é, 
aproximadamente, igual a

(A) 10 000.

(B) 100 000.

(C) 50.

(D) 10.

(E) 100.

 38 

Os cilindros de oxigênio medicinal podem ser utilizados nos 
procedimentos de oxigenioterapia, geralmente indicados 
para pacientes com nível baixo de oxigênio no sangue. Con-
sidere um cilindro de oxigênio medicinal com capacidade de 
50 litros, completamente cheio de oxigênio sob uma pressão 
de 200 bar. Se todo esse gás for liberado em um recipiente 
de volume variável, sem sofrer variação de temperatura, de 
tal forma que a sua pressão final seja de 1 bar, igual à do 
ambiente, ele ocupará um volume final de

(A) 200 m3.

(B) 20 m3.

(C) 40 m3.

(D) 1 m3.

(E) 10 m3.

QUESTÃO

QUESTÃO
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 39 

Um estudante realiza uma experiência sobre eletricidade 
para determinar a ddp de uma bateria. Para isso, ele dispõe 
de um amperímetro e vários resistores ôhmicos idênticos de 
10 Ω cada. Ele monta um circuito elétrico com a bateria e 
os resistores e, com o amperímetro, mede a corrente total 
que passa pelo circuito, obtendo 2 A. Com esse resultado, ele 
determina que a ddp da bateria é de 30 V. A associação de 
resistores montada pelo estudante durante essa experiência 
pode ser representada pelo esquema:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO  40 

Esticar tecidos elásticos e utilizar sua contração para  
impulsionar o movimento têm permitido a alguns animais libe-
rar energia mais rapidamente do que por contração muscular 
direta, amplificando, assim, a potência de seus movimentos. 
Camaleões empregam um mecanismo de amplificação de 
potência para projetar balisticamente a língua de sua boca 
a distâncias de duas vezes seus corpos, para capturar uma 
presa. Para isso, a língua é rapidamente acelerada de dentro 
da boca, alcançando acelerações tão altas quanto 500 m/s2.

(www.nature.com, 04.01.2016. Adaptado.)

(www.domtotal.com)

Considere que a língua do camaleão descreve uma trajetó-
ria horizontal e é acelerada durante um intervalo de 0,01 se-
gundo, partindo do repouso, com aceleração constante de  
500 m/s2, continuando, depois, em movimento uniforme até 
encontrar sua presa, conforme mostra o gráfico.

A potência por unidade de massa desenvolvida pela língua 
do camaleão durante o intervalo de 0,01 s do processo de 
aceleração é de

(A) 1 250,0 W/kg.

(B) 12,5 W/kg.

(C) 5,0 W/kg.

(D) 500,0 W/kg.

(E) 2 500,0 W/kg.

QUESTÃO
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REDAçÃO

TexTo 1

Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e 
atrás de si os traços que deixaram na cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem ou nos 
costumes).

(Italo Calvino. Por que ler os clássicos, 1993. Adaptado.)

TexTo 2

O youtuber Felipe Neto movimentou as redes sociais em janeiro de 2021. Postou um meme da apresentadora Palmirinha 
segurando um cartaz onde se lia “Crie uma treta literária e saia”. Felipe seguiu à risca o recado e sapecou: “Forçar adolescen-
tes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de 
Assis não são para adolescentes! E forçar isso gera jovens que acham literatura um saco”. A questão trazida pelo influenciador 
digital não é nova, mas continua mal resolvida no âmbito educacional.

(Alexandre Schneider. “Felipe Neto tem razão?”. www.folha.uol.com.br, 28.01.2021. Adaptado.)

TexTo 3

No meio de toda polêmica, o doutor em letras Pablo Jamilk saiu em defesa de Felipe Neto. O professor alega que é quase 
um crime iniciar a vida literária de um aluno no ensino médio pedindo para que ele leia livros complexos como ‘O Auto da Barca 
do Inferno’, de Gil Vicente. Para Pablo, há uma grande hipocrisia por parte de quem defende o ensino desse tipo de literatura 
aos adolescentes, pois a grande maioria dessas pessoas não leem esse tipo de literatura ou leem com uma certa dificuldade.

Ele explica que existem diversas questões que criam um abismo entre o estudante e a leitura desses clássicos, dentre 
elas a linguagem, a trama, a época de que se fala, o arcabouço cultural do autor e o propósito da leitura, além de questões 
sociais. Por exemplo, jovens que vão à escola apenas para comer a merenda, pois não possuem comida em casa, os que 
passam o dia assistindo TV, jogando na internet, no Youtube, os que fazem aula de judô, inglês, empreendedorismo e violão 
não conseguem interpretar tranquilamente esses textos.

(Fábia Oliveira. “Doutor em letras defende Felipe Neto em polêmica sobre literatura nas escolas”. https://gente.ig.com.br, 27.01.2021. Adaptado.)

TexTo 4

Num contexto em que adultos letrados leem muito pouco e não são vistos lendo livros por seus filhos, é compreensível 
que os jovens não percam tempo lendo outra coisa que não o que a escola lhes exige. Finda a escolaridade obrigatória, a 
leitura literária será abandonada por muitos. É o que mostra a última edição da pesquisa “Retratos da Leitura”, que nos coloca 
claramente como um país de não leitores. A média de livros lidos entre os entrevistados por ano é de 4,95, menos do que em 
2015, e só 2,55 deles lidos por inteiro. Assim, cabe sim à escola fomentar a leitura por prazer, oferecendo livros que atraiam o 
interesse das novas gerações. No entanto, esse não é o único papel de instituições de ensino.

Uma das competências mais importantes a ser desenvolvida nos alunos no século 21 ainda é ensinar a pensar. Em 
tempos em que o trabalho humano, inclusive o que demanda habilidades intelectuais, vem sendo substituído por algoritmos, 
formar pensadores independentes, com um repertório cultural variado, aptos a entender a cultura de seu tempo e sua gênese, 
torna-se uma prioridade.

E a literatura nos ajuda a entender não só fatos pretéritos, mas as análises que, a cada época, eram feitas — tanto em 
obras ficcionais como de não ficção — sobre a organização da sociedade. Machado, nesse sentido, é fundamental e merece 
uma introdução à altura, instigante e engajadora, feita por bons professores, que orientem os alunos na leitura de suas obras 
e os ajudem a nelas navegar com profundidade e prazer estético.

(Claudia Costin. “O youtuber e Machado de Assis, ou uma polêmica bem-vinda”. www.folha.uol.com.br, 28.01.2021. Adaptado.)

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

A escola e os clássicos: 
formação cultural dos alunos ou desestímulo ao ato de ler?
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