
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 
preta. Marcações indevidas e borrões podem não ser considerados. 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 e das questões discursivas e a folha de Redação definitiva 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 06 de junho, após as 12h, e o candidato terá 24h para contestação. Nada será modificado 
nesta avaliação no momento da aplicação. 

05.06.2022

VESTIBULAR MEDICINA – JUNHO DE 2022

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

QUÍMICA

 01 

Células a combustível são dispositivos eletroquímicos que transformam energia química em energia elétrica. Operam como 
pilhas, porém com a alimentação contínua dos reagentes nos compartimentos anódicos e catódicos. Um tipo de célula a com-
bustível de composto de boro é representado na figura.

As semirreações dessa célula a combustível e os seus potenciais-padrão são representados nas equações no sentido da redução.

 NaBO2 (aq) + 6H2O (l) + 8e–  NaBH4 (aq) + 8OH – (aq)  Eo = – 1,24 V

 O2 (g) + 2H2O (l) + 4e–     4OH – (aq)        Eo = +0,40 V

O componente que separa os compartimentos anódico e catódico é uma membrana do polímero Nafion™ que, em contato 
com a água, se ioniza no grupo funcional que contém o enxofre e, na forma ionizada, permite a condução de íons, atuando 
como ponte salina desse tipo de célula a combustível.

a) Calcule o número de oxidação do boro no composto NaBO2. Apresente a polaridade do ânodo da célula a combustível.

b) Escreva a equação da reação global da célula a combustível de composto de boro e calcule o potencial-padrão da reação.

 02 

A produção do polímero Nafion™ pode ser feita por meio de uma sequência de reações. Inicialmente, é obtido o polímero de 
condensação, polietileno, a partir do eteno, C2H4. A seguir, é feita a fluoração do polietileno, formando o politetrafluoretileno, 
(C2F4)n. Por meio da reação do politetrafluoretileno e o ácido sulfônico, forma-se o polímero Nafion™.

eteno        polietileno

polietileno          politetrafluoretileno

politetrafluoretileno

a) Dê o nome do grupo da classificação periódica ao qual o flúor pertence. Represente a fórmula estrutural do hidrocarboneto 
empregado para a obtenção do polietileno.

b) Considerando a constante dos gases R = 0,08 atm.L.K – 1.mol – 1, calcule a pressão, em atm, que deve ser aplicada a um r eator 
com capacidade de 1 m3, no processo de polimerização de 103 mol de eteno, a 127 oC, para a produção do polietileno.
Considerando que a reação de polimerização foi completa, qual é a massa de flúor, F2, em quilogramas, necessária para 
a reação de fluoração do polietileno produzido nessa etapa?

QUESTÃO

QUESTÃO
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 03 

Na tabela são apresentados dados de três polímeros sólidos.

Polímero Fórmula Densidade

Polietileno 0,91 g/cm3

Politetrafluoretileno 2,2 g/cm3

Nafion™ 2,1 g/cm3

(Eloisa Mano. Polímeros como material de engenharia, 2000. Adaptado.)

O polímero Nafion™ em contato com a água se ioniza no grupo funcional que contém o enxofre e, na forma ionizada, permite 
a condução de íons, o que torna possível a sua aplicação como ponte salina em alguns tipos de célula a combustível.

a) Apresente o caráter da ligação entre os átomos de carbono e flúor no polímero politetrafluoretileno. Considerando a ioniza-
ção do grupo sulfônico do polímero Nafion™, classifique esse polímero quanto ao caráter ácido-base de Arrhenius.

b) Empregando-se tubos de ensaio, foram feitas misturas de amostras dos sólidos polietileno e politetrafluoretileno com 
amostras dos três líquidos apresentados na tabela a seguir.

Líquido Densidade Polaridade
Água 1,0 g/cm3 Polar
Tetracloreto de carbono 1,6 g/cm3 Não polar
n-hexano 0,66 g/cm3 Não polar

O resultado de uma dessas misturas é representado na figura.

Considerando que não ocorreu reação entre os componentes do experimento, escreva o nome do líquido e do sólido indicados 
pelas setas. Calcule o volume de uma amostra de 420 g de Nafion™, em mL.

 04 

A percepção de imagens e de cores pelo sentido da visão é feita por meio de fotorreceptores, que atuam por ação de pro-
teínas. Uma dessas proteínas é a macromolécula opsina, que se conjuga a um composto orgânico formado a partir da vitamina A.

No esquema são representadas as etapas que envolvem a transformação da vitamina A no composto 2, que interage com 
a proteína opsina.

(Carolina Godinho Retondo e Pedro Faria. Química das Sensações, 2008. Adaptado.)

a) Forneça o nome da classe de moléculas que dão origem à opsina e o nome da ligação que as une formando essa macromolécula.

b) Qual é o tipo de isomeria que ocorre na molécula de vitamina A e que dá origem ao composto 1? Considerando que ocorre 
a oxidação branda do composto 1, forneça o nome da função orgânica à qual pertence o grupo funcional destacado na 
fórmula estrutural do composto 2.

QUESTÃO

QUESTÃO
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BIOLOGIA

 01 

A imagem mostra um trecho de rio cujas margens têm vegetação preservada.

(http://plantverd.com.br)

A preservação de ecossistemas com vegetação nativa ao longo das margens dos rios é uma das medidas que mitigam os 
impactos ambientais gerados pela atividade agropecuária.

a) Qual é o nome da vegetação, nativa e preservada, existente ao longo das margens dos rios? Cite uma função ecológica 
desse tipo de vegetação na preservação de corpos d’água como os rios e os riachos.

b) Suponha que a vegetação da imagem faça parte de uma rede de corredores ecológicos. Qual a principal função de um 
corredor ecológico? De que maneira esses corredores ecológicos contribuem para a preservação de espécies nativas?

 02 

O quadro relaciona quatro códons de uma molécula de RNA com seus respectivos aminoácidos codificados.

Códon Aminoácido

GCC Alanina

AGA Arginina

CUU Leucina

UCC Serina

a) Cite os nomes das duas etapas celulares que compõem a síntese proteica. Em quais regiões da célula essas etapas 
ocorrem?

b) Considere a sequência peptídica: serina – arginina – leucina – alanina. Qual a sequência de bases nitrogenadas da fita do 
DNA responsável pela codificação desses aminoácidos? Por que o código genético é considerado universal?

QUESTÃO

QUESTÃO

RASCUNHO

RASCUNHO
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 03 

A imagem mostra grãos de pólen sobre anteras de Hibiscus sp., uma angiosperma.

(www.casadasciencias.org)

a) Além das angiospermas, que outro grupo vegetal produz grãos de pólen em suas estruturas reprodutivas? Cite uma vanta-
gem evolutiva dos grupos que possuem grãos de pólen em comparação aos grupos que não os possuem.

b) Os grãos de pólen não são gametas vegetais, porém apresentam, em seu interior, células haploides. Qual a função repro-
dutiva dos grãos de pólen no interior do gineceu? Qual o processo responsável pela formação das células haploides dos 
grãos de pólen?

 04 

Quatro irmãos gerados pelo casal Cláudia e Tom apresentam os seguintes fenótipos sanguíneos: Saulo (O -); Clarice (A +), 
Fábio (B -) e Lúcia (AB +).

Com base em conhecimentos sobre os sistemas ABO e Rh de tipagem sanguínea, considere a situação: Cláudia pode doar 
sangue para Fábio e Tom pode doar sangue para Clarice.

a) Quais os fenótipos sanguíneos de Cláudia e Tom, respectivamente?

b) Quais os genótipos de Saulo e Lúcia, respectivamente?

QUESTÃO

QUESTÃO

RASCUNHO

RASCUNHO
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Leia a crônica “Cuidado com os velhos”, de Paulo Mendes 
Campos, para responder às questões de 01 a 05.

Um professor criou um neologismo para uma arte (ou 
c iência) nova: eugeria, “velhice feliz”. Os gregos não tiveram 
o otimismo de juntar os dois elementos dessa palavra.

Andam a mexer muito com os velhos. Que a ciência 
procure dar-lhes meios efetivos de temperar a saúde, que 
as leis fixem recursos que lhes poupem penúrias e humilha-
ções, que as famílias os acolham com respeito. Mas querer 
iludi-los com estimulantes morais, discutir as tristezas deles 
em público, isso é impertinência. Cuidá-los como crianças, 
engambelá-los, isso os ofende.

Envelhecer… Meu mestre, frade franciscano, dizia-nos 
que mesmo o mais santo dos papas gostaria de ser mais 
moço. Mas o homem tem de aguentar as consequências 
h umanas com orgulho ou raiva: só um velho palerma, indigno 
da verdade, iria acreditar que não é velho, que a velhice não 
existe, que a vida é um sorriso.

Os velhos honrados sabem como se arrumar a um canto 
com pudor e gravidade. Deixá-los. Não precisam de nós, que 
os aborrecemos com as nossas frívolas consolações. Res-
peitemos o silêncio da idade; e que nos respeitem mais tarde 
ou daqui a pouco.

Violar a intimidade da velhice com frioleiras1 sentimentais, 
não. Pretender reanimar um espírito mais vivido e amargado 
e experiente que o nosso é de uma importunidade impiedosa.

Tantos gestos afetivos lesam mais que confortam, tan-
tas solicitudes desastradas arranham feridas latentes. Nosso 
amor pela pessoa velha não deve ser uma opressão, uma 
tirania a inventar cuidados chocantes, temores que machu-
cam. Façam o que bem entendam, cometam imprudências, 
desobedeçam a conselhos. Libertemos os velhos de nossa 
fatigante bondade. Que exagerem, se lhes der vontade, na 
comida e na bebida, esqueçam de tomar o remédio, fumem, 
apanhem sol, chuva, sereno. Não chatear demais os velhos. 
É nas imprudências que ainda encontram o gosto da vida. 
Não ter muito juízo é a sabedoria da velhice. Poupemos a 
eles nossa aflição. É por não desconhecerem as manhas da 
vida que tomam de vez em quando uma pitada de insensatez. 
E é por egoísmo que os moços, sobretudo os filhos, v igiam os 
velhos como se vingassem a infância.

Algumas frases devem ser banidas: “Está na hora de 
dormir”; “O senhor deve estar exausto”; “Amanhã eu levo a 
s enhora ao médico à força”; “Fique sabendo que está proi-
bida de ajudar a cozinheira”; “Onde já se viu um homem da 
sua idade deitar no ladrilho?”; “Olhe bem antes de atravessar 
a rua”; “Vá pela sombra!”; “Tome o remédio direitinho”; “Cui-
dado na escada!”; “Quantas vezes já lhe disse para não sair 
sem agasalho”; “A senhora não precisa fazer nada, que eu 
sei fazer tudo sozinha…”.

Esse tatibitate2 sentimental fere os velhos mais que a 
velhice. Palavras más, nascidas de um sentimento de amor 
mal administrado. Mostram que não basta ser bom, é preciso 
distinguir as bondades que não doam. Não basta gostar para 
impor-se como senhor. A alma do homem não é tão simples 
que só o exercício do afeto seja suficiente para satisfazê-la. 
Respeitemos os velhos sem antipatia, sem o sadismo de cer-
tos tipos de ternura.

Mas a verdade é que o mundo está cheio desses senti-
mentalões estabanados, que entram na intimidade dos o utros 
derrubando e quebrando tudo.

(Paulo Mendes Campos. Primeiras leituras: crônicas, 2012.)
1 frioleira: futilidade.
2 tatibitate: gaguejo.

 01 

Segundo o texto, em relação aos velhos, as pessoas mais 
novas manifestam um comportamento que se caracteriza, 
sobretudo,

(A) pela indiferença.

(B) pela hostilidade.

(C) pela indulgência.

(D) pela subserviência.

(E) pela arrogância.

 02 

O cronista recorre a um enunciado paradoxal em

(A) “Um professor criou um neologismo para uma arte (ou 
ciência) nova: eugeria, ‘velhice feliz’.” (1o parágrafo)

(B) “Respeitemos os velhos sem antipatia, sem o sadismo de 
certos tipos de ternura.” (8o parágrafo)

(C) “É por não desconhecerem as manhas da vida que 
t omam de vez em quando uma pitada de insensatez.”  
(6o parágrafo)

(D) “Meu mestre, frade franciscano, dizia-nos que mesmo 
o mais santo dos papas gostaria de ser mais moço.”  
(3o parágrafo)

(E) “Mas o homem tem de aguentar as consequências huma-
nas com orgulho ou raiva:” (3o parágrafo)

 03 

O cronista dirige-se diretamente a seu leitor no seguinte trecho:

(A) “Cuidá-los como crianças, engambelá-los, isso os ofende.” 
(2o parágrafo)

(B) “A alma do homem não é tão simples que só o exercício 
do afeto seja suficiente para satisfazê-la.” (8o parágrafo)

(C) “Respeitemos o silêncio da idade; e que nos respeitem 
mais tarde ou daqui a pouco.” (4o parágrafo)

(D) “Os velhos honrados sabem como se arrumar a um canto 
com pudor e gravidade.” (4o parágrafo)

(E) “Onde já se viu um homem da sua idade deitar no ladrilho?” 
(7o parágrafo)

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO

PROVA OBjETIVA
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 06 

O tom predominante no soneto é de

(A) ingenuidade.

(B) inquietude.

(C) apatia.

(D) resignação.

(E) nostalgia.

 07 

Uma característica que aproxima esse soneto da estética 
r omântica é

(A) a contenção lírica.

(B) o engajamento social.

(C) o ideal da impessoalidade.

(D) a paisagem bucólica.

(E) a tonalidade subjetiva.

 08 

Verifica-se no soneto uma identificação entre

(A) eu lírico e “Sol”.

(B) eu lírico e “Pastor”.

(C) eu lírico e “sítio tenebroso”.

(D) eu lírico e “monte”.

(E) eu lírico e “giro luminoso”.

 09 

A chamada “rima rica” é aquela que ocorre entre palavras de 
classes gramaticais diferentes, a exemplo do que se verifica 
entre

(A) “triste” e “resiste” (1a estrofe).

(B) “luminoso” e “venenoso” (2a estrofe).

(C) “fantasia” e “dia” (4a estrofe).

(D) “vagaroso” e “tenebroso” (1a estrofe).

(E) “persiste” e “assiste” (2a estrofe).

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO

 04 

“É por não desconhecerem as manhas da vida que tomam 
de vez em quando uma pitada de insensatez.” (6o parágrafo)

No período em que se insere, a oração sublinhada expressa 
ideia de

(A) concessão.

(B) condição.

(C) consequência.

(D) causa.

(E) comparação.

 05 

“Algumas frases devem ser banidas” (7o parágrafo)

Transposto para a voz passiva sintética, o trecho assume a 
seguinte redação:

(A) Baniram-se algumas frases.

(B) Dever-se-iam banir algumas frases.

(C) Algumas frases seriam banidas.

(D) Devem-se banir algumas frases.

(E) Banir-se-iam algumas frases.

Leia o soneto LXIV, de Cláudio Manuel da Costa, para respon-
der às questões de 06 a 09.

Que tarde nasce o Sol, que vagaroso!
Parece que se cansa de que a um triste
Haja de aparecer: quanto resiste
A seu raio este sítio tenebroso!

Não pode ser que o giro luminoso
Tanto tempo detenha, se persiste
Acaso o meu delírio! se me assiste
Ainda aquele humor tão venenoso!

Aquela porta ali se está cerrando;
Dela sai um Pastor, outro assobia,
E o gado para o monte vai chamando.

Ora, não há mais louca fantasia!
Mas quem anda, como eu, assim penando,
Não sabe quando é noite, ou quando é dia.
(Domício Proença Filho (org.). A poesia dos inconfidentes, 1996.)

QUESTÃO

QUESTÃO
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 13 

Considere o texto e a tabela.

No primeiro ano da pandemia, 2020, houve forte queda 
na formação de doutores no Brasil. Nesse ano foram conce-
didos 20 066 títulos de doutorado no país, o que representou 
queda de aproximadamente 18% em relação aos 24 422 dou-
tores titulados em 2019.

(Pesquisa FAPESP, ed. 313, março de 2022. Adaptado.)

Títulos de doutorado concedidos no  
Brasil, por região, 2019-2020

Região 2019 2020

Centro-Oeste 1 558 1 365

Nordeste 3 971 3 173

Norte 790 611

Sudeste 13 192 10 659

Sul 4 911 4 258

Total 24 422 20 066

(https:// geocapes.capes.gov.br)

Segundo os dados da tabela, a maior queda percentual no 
número de doutores titulados, na comparação de 2020 com 
2019, foi registrada na região

(A) Sudeste.

(B) Norte.

(C) Nordeste.

(D) Sul.

(E) Centro-Oeste.

 14 

Gabriela tem 5 camisas, sendo 3 brancas e 2 azuis, e tem 
3 calças, sendo 1 branca e 2 azuis. Tomando uma camisa 
e uma calça ao acaso, a probabilidade de Gabriela escolher 
camisa e calça da mesma cor é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO

QUESTÃO

 10 

Examine o cartum de Brendan Loper, publicado em sua conta 
do Instagram em 15.03.2022.

Para obter seu efeito de humor, o cartum explora, sobretudo, 
o seguinte recurso expressivo:

(A) hipérbole.

(B) pleonasmo.

(C) eufemismo.

(D) personificação.

(E) antítese.

 11 

Uma impressora imprime 46 páginas por minuto. Para impri-
mir 690 cadernos de 120 páginas cada em 5 horas, o número 
mínimo necessário de impressoras é

(A) 6.

(B) 10.

(C) 9.

(D) 8.

(E) 7.

 12 

Considere a progressão geométrica  de pri- 

meiro termo a1 = 2 e razão q = . Seja P o produto dos N pri- 

meiros termos dessa progressão geométrica. Sabendo que

log2 P = – 77, o valor de N é
 

(A) 13.

(B) 14.

(C) 12.

(D) 11.

(E) 10.

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO
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 17 

Um artesão deseja construir, em miniatura, um modelo de 
barco a vela. A vela, no formato de um triângulo isósceles, 
deve ter 7 cm de altura, conforme a figura:

Sabendo que a base da vela é perpendicular ao mastro e 
mede 6 cm, o ângulo θ, destacado na figura, tem tangente 
igual a

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO 15 

Dalmo foi à feira e comprou, entre outras frutas, abacaxi e 
mamão. Ao final da compra, ele notou que, se tivesse com-
prado um abacaxi a mais e um mamão a menos, teria gasta-
do R$ 166,50; e que, se tivesse comprado um mamão a mais 
e um abacaxi a menos, teria gastado R$ 193,30. Portanto, o 
gasto de Dalmo na feira foi de

(A) R$ 182,30.

(B) R$ 183,50.

(C) R$ 184,70.

(D) R$ 179,90.

(E) R$ 181,10.

 16 

Em um plano cartesiano, a reta r corta o eixo y no ponto de 
ordenada 1 e passa pelo ponto P de abscissa 3. Com o eixo 
y e a reta paralela ao eixo x que passa por P, a reta r deter-
mina um triângulo T1 no primeiro quadrante; com os eixos 
coordenados, a reta r determina um triângulo T2 no segundo 
quadrante, conforme a figura:

Sabendo que a área do triângulo T1 é o quádruplo da área do 
triângulo T2, uma equação para a reta r é

(A) 2x – 3y + 3 = 0

(B) 2x + 3y – 3 = 0

(C) 3x – 2y + 2 = 0

(D) x – 3y + 3 = 0

(E) 3x + 2y – 2 = 0

QUESTÃO

QUESTÃO
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 20 

A professora informou à turma que a média final M na disciplina

de matemática será o máximo entre três médias ponderadas,

segundo a fórmula M = max , em 

que P1 e P2 são as notas nas provas e T é a nota no trabalho. 

As notas de Rivaldo estão dadas na tabela:

P1 6,8

P2 8,6

T 8,0

A média final M de Rivaldo foi

(A) 8,1.

(B) 8,4.

(C) 8,3.

(D) 8,2.

(E) 8,0.

 21 

Analise o mapa.

(https://storymaps.arcgis.com, 29.05.2021. Adaptado.)

Com base na análise do mapa e na realidade das redes mun-
diais ligadas à globalização, o fluxo ilustrado refere-se

(A) à destinação de resíduos radioativos.

(B) à comercialização de pesticidas agrícolas.

(C) aos investimentos em operações militares.

(D) à venda de materiais para produção de smartphones.

(E) ao descarte de equipamentos eletrônicos.

QUESTÃO

QUESTÃO

 18 

O triângulo ABC é retângulo em A. O quadrado ADEF, de lado 
medindo 3 cm, está inscrito no triângulo, de modo que D 
e steja no lado , E esteja no lado  e F, no lado , con-
forme a figura:

Sabendo que o lado  tem quatro vezes a medida do lado 
 do quadrado, a medida da hipotenusa  do triângulo, 

em cm, é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

 19 

Um sólido é construído colando-se uma pirâmide de base 
quadrada em uma das faces de um cubo, como na figura:

Se o lado do cubo mede 3 cm, a altura h do sólido para que 
seu volume seja o dobro do volume do cubo deve ser

(A) 15 cm.

(B) 14 cm.

(C) 11 cm.

(D) 12 cm.

(E) 13 cm.

QUESTÃO

QUESTÃO
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 23 

Analise o climograma de determinada localidade, com as 
m édias de temperatura e precipitação esperadas para cada 
um dos meses do ano.

(https://pt.climate-data.org. Adaptado.)

Em um dia específico do ano, tal localidade teve uma precipi-
tação de 91 mm, que correspondeu a aproximadamente 70% 
do volume de chuva esperado para o respectivo mês.

Analisando os dados e o climograma, o tipo de clima represen-
tado e o mês em que a precipitação em destaque ocorreu são

(A) mediterrâneo e setembro.

(B) tropical litorâneo e julho.

(C) subtropical e janeiro.

(D) equatorial e março.

(E) tropical de altitude e agosto.

 24 

Analise a imagem de uma bacia hidrográfica hipotética.

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

O elemento representado pelo número 1 corresponde ao

(A) perímetro das nascentes.

(B) limite da área de várzea.

(C) afluente principal.

(D) estuário do rio.

(E) divisor de águas.

QUESTÃO

QUESTÃO

 22 

Evolução das exportações brasileiras por fator  
agregado, 1964-2014 (participação, %)

Produtos básicos são aqueles que guardam suas caracte-
rísticas próximas ao estado em que são encontrados na natu-
reza, ou seja, com um baixo grau de elaboração; e produtos 
semimanufaturados são aqueles que ainda não estão em sua 
forma definitiva de uso, pois deverão passar por outro proces-
so produtivo para se transformarem em produtos manufatura-
dos (por exemplo, açúcar em bruto para açúcar refinado, óleo 
de soja em bruto para óleo de soja refinado).

(Mauricio Canêdo Pinheiro et al.  
FGV EBAPE — Working Papers, no 16, 2015. Adaptado.)

Levando em conta o excerto e a evolução das exportações 
brasileiras no período considerado, as legendas A, B e C do 
gráfico representam, respectivamente, produtos

(A) básicos, semimanufaturados e manufaturados.

(B) semimanufaturados, manufaturados e básicos.

(C) básicos, manufaturados e semimanufaturados.

(D) manufaturados, básicos e semimanufaturados.

(E) semimanufaturados, básicos e manufaturados.

QUESTÃO
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 27 

O Império Carolíngio era chamado de Reino Franco até ser 
governado por Carlos Magno (742-814). Ele se destacou ao

(A) impor seus domínios por vastos territórios, fundar sua 
própria religião cristã e ser vencido pelos germânicos que 
fundaram o primeiro reich.

(B) retomar extensões do Império Romano, obter o apoio da 
Igreja Católica e definir a maior unidade territorial do império.

(C) incentivar a produção cultural, reforçar as obrigações 
de seus vassalos e negar-se a deixar seu filho no trono 
quando morresse.

(D) ser coroado imperador dos bizantinos, tornar-se um legisla-
dor modelo e ganhar a oposição popular na revolta de Nika.

(E) reformar o sistema monetário, definir fronteiras que for-
maram a Europa moderna e não aceitar o poder papal.

 28 

Os discursos políticos brasileiros de meados do século 
XIX estão repletos de referências sobre o Haiti. O Haiti era um 
modelo da escravidão, vista como uma “panela de pressão” 
que estourou, e portanto, era necessário rever seus resulta-
dos e seus efeitos. O argumento utilizado nesses discursos 
era o de que fosse reformulado o controle dos escravos, para 
que se mantivesse a escravidão e se evitasse experiência 
semelhante à do Haiti aqui no Brasil.

(Reinaldo Nishikawa. “O Haiti não é aqui: discurso antiescravista  
e práticas escravistas no Brasil (1790-1840)”.  

Métis: história & cultura, 2005. Adaptado.)

Uma das ações de maior relevância para se evitar que a 
e xperiência haitiana se repetisse no Brasil foi

(A) a declaração do separatismo baiano no contexto da 
B alaiada.

(B) a aceleração da assinatura da Lei Áurea pela Princesa 
Isabel.

(C) a destruição do Quilombo dos Palmares na capitania de 
Pernambuco.

(D) o sufocamento da Cabanagem na província do Pará.

(E) o controle violento da Revolta dos Malês em Salvador.

QUESTÃO

QUESTÃO

 25 

Sensoriamento Remoto é uma tecnologia que envolve a aqui-
sição de informações sobre objetos ou fenômenos mediant e 
a análise de dados obtidos por sensores a distância. Para 
isso, é comum o uso de equipamentos instalados em saté-
lites que registram a energia eletromagnética recebida dos 
elementos observados, a qual posteriormente é apresentada 
na forma de uma imagem. Nesse caso, uma vantagem dessa 
tecnologia é a possibilidade de revisitas ao local imageado, 
permitindo a produção de novas imagens.

Levando em consideração aspectos, produtos e caracterís-
ticas do sensoriamento remoto, o uso dessa tecnologia per-
mite avaliar com maior precisão

(A) a quantidade de cardumes em áreas pesqueiras.

(B) os dados de latitude e longitude de veículos em movimento.

(C) a evolução do desmatamento em uma área florestal.

(D) o volume subterrâneo de reservas minerais.

(E) a mudança de PH em um manancial com poluição química.

 26 

Um marco importante foi o surgimento da primeira escrit a 
alfabética, na Fenícia, em 1 300 a.C., que utilizava apenas 
22 caracteres, todos consoantes. O primeiro alfabeto se 
d esenvolveu lá por volta de 1 100 a.C., e, com as sucessivas 
invasões que esse território sofreu, seu alfabeto foi utilizado 
como base para os alfabetos árabe, grego, hebraico e latino.

(Laís Andrade Souza et al. “Cronologia visual da tipografia:  
do surgimento da escrita à Idade Média”. XI Seminário do Programa de  

Pós-Graduação em Desenho, Cultura e Interatividade, 2015. Adaptado.)

Além da relevância demonstrada no excerto, outra inovação 
trazida pelo alfabeto fenício foi

(A) a permissão da organização de uma legislação diferente 
das determinações divinas.

(B) a representação de ideias completas em cada símbolo, 
o que f acilitou as formas de registro dos acontecimentos.

(C) o aprimoramento da escrita grega, que revelou a impor-
tância dos registros para os povos mediterrâneos.

(D) a inserção da fonética, em que cada letra remete a um 
som e não a elementos abstratos.

(E) a adaptação da escrita egípcia utilizada nos templos 
s agrados.

QUESTÃO

QUESTÃO
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 29 

Se os modernistas paulistanos propunham uma linguagem 
mais nacional, a partir da inclusão de situações e personagens 
inspirados nas populações negras e indígenas, nem por isso 
pretendiam incluí-las na Semana. O certo é que sob o negris-
mo, movimento bastante difundido nesse contexto, s obretudo 
na Europa, a Semana de Arte Moderna em São Paulo basi-
camente se calou. Tratou mais dos “seus outros” — dos seus 
fantasmas e projeções — e menos daqueles e daquelas que 
se encontravam bem perto e que constituíam a maioria da 
p opulação brasileira, já nos idos de 1922.

(Lilia Schwarcz. “Semana de Arte Moderna em São Paulo e  
não de São Paulo”. Nexo Jornal, fevereiro de 2022).

A principal crítica de Schwarcz em relação à Semana de Arte 
Moderna (1922) concentra-se no fato de que o movimento

(A) levantava críticas em torno da condição dos negros no 
país, porém ignorava os indígenas.

(B) tratava de temáticas nacionais diversas, todavia manti-
nha a ótica e a estética europeias.

(C) defendia a importância da união dos brasileiros, porém 
se limitava a obras de artistas estrangeiros.

(D) abordava questões populares, mas desconsiderava a par-
ticipação no evento de grupos historicamente excluídos.

(E) protestava contra a política brasileira, contudo se calava 
em relação às oligarquias cafeicultoras paulistas.

QUESTÃO  30 

Os trechos abaixo correspondem, respectivamente, à música 
“Sinal fechado”, lançada por Paulinho da Viola em 1970, e à 
tradução de “Imagine”, lançada por John Lennon em 1971.

Trecho 1

Olá, como vai?
Eu vou indo e você, tudo bem?
Tudo bem, eu vou indo correndo
Pegar meu lugar no futuro, e você?
Tudo bem, eu vou indo em busca
De um sono tranquilo, quem sabe...

(www.vagalume.com.br)

Trecho 2

Você pode dizer que eu sou um sonhador
Mas eu não sou o único
Espero que um dia você junte-se a nós
E o mundo será como um só

(www.vagalume.com.br)

Esses dois trechos de música, quando analisados no contexto 
sociopolítico em que foram lançados,

(A) denotam a expectativa por tempos melhores a partir da 
união das pessoas em um período de governos antide-
mocráticos e guerra.

(B) representam o movimento da contracultura com seus  
ritmos populares e letras alheias à realidade.

(C) revelam protestos contra a participação dos países mem-
bros da Liga das Nações na Segunda Guerra Mundial.

(D) mostram compositores entusiasmados com o mundo a 
ponto de convidarem seus ouvintes a participarem da 
harmonia estabelecida.

(E) retratam o desejo pelo fim das ditaduras civis-militares 
em exercício na América Latina e na Europa.

QUESTÃO



15 UNUB2201 | 001-002-PrDiscursiva-PrObjetiva-RedaçãoConfidencial até o momento da aplicação.

Leia o texto para responder às questões de 32 a 35.

For most people shopping in America, it’s unavoidable: 
fast fashion is all over the place. Though definitions may 
vary, this large chunk of the clothing available today includes 
items made and shipped as cheaply and quickly as possible. 
And though fast fashion puts all the latest runway trends in 
shopper’s baskets right away, the speed and trendiness come 
with environmental and ethical consequences.

Some of the most dominant textiles used in fast fashion 
are cotton and synthetics like polyester. Cotton farming, 
which is water-intensive, requires pesticides and fertilizers, 
which runoff into rivers and lakes to create toxic conditions for  
wildlife. Meanwhile, polyester — which, according to 
Greenpeace, is in about 60 percent of clothing made today 
— comes from the fossil fuel petroleum. Not only does the 
crude oil have to be extracted and refined, but the polyester 
fibers are slow to break down in landfills and are partially 
responsible for the microplastics washing out into bodies 
of water. Recently, microplastics showed up in 70 of 71 of 
sea water samples researchers pulled from the Arctic. Of the 
plastics found, over 67 percent was polyester fiber.

Despite the pollutants going into fast fashion, the products 
only make brief appearances in our closets. The average 
American gets rid of 80 pounds of clothing each year, a figure 
that has grown in the last decade and a half. And though 
some estimate up to 95 percent of wasted clothing could be 
recycled, over 65 percent of what Americans toss winds up in 
landfills.

(Leslie Nemo. www.discovermagazine.com, 25.06.2021. Adaptado.)

 32 

The most suitable title for the text is

(A) How to recognize and avoid fast fashion brands.

(B) What can you do to reduce your carbon footprint?

(C) The environmental impacts of fast fashion.

(D) Sustainable fashion: could renting clothes be a solution?

(E) The solution to our fast fashion problem.

 33 

No trecho do primeiro parágrafo “Though definitions may 
vary”, o termo sublinhado indica

(A) urgência.

(B) possibilidade.

(C) necessidade.

(D) aspiração.

(E) certeza.

QUESTÃO

QUESTÃO

 31 

Examine a tirinha de Jorge Cham.

(www.phdcomics.com)

The fourth frame of the comic strip implies the following  
attitude by the girl:

(A) procrastination.

(B) creativity.

(C) preoccupation.

(D) irritability.

(E) perseverance.

QUESTÃO
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 34 

No trecho do primeiro parágrafo “And though fast fashion puts 
all the latest runway trends in shopper’s baskets right away”, 
o termo sublinhado equivale, em português, a

(A) contudo.

(B) portanto.

(C) embora.

(D) por meio de.

(E) também.

 35 

De acordo com o segundo parágrafo, as fibras de poliéster

(A) consomem muita água em seu processo de produção.

(B) podem ser fabricadas a partir de materiais plásticos  
reciclados.

(C) compõem menos da metade dos tecidos fabricados  
atualmente.

(D) são mais utilizadas que as fibras de algodão por serem 
sintéticas.

(E) possuem lenta decomposição e podem poluir corpos 
d’água.

 36 

O gráfico mostra um modelo simplificado da velocidade ideal (v) 
em função da distância (d) para um cavalo puro-sangue em cor-
ridas de 1 300 m.

Considerando que a aceleração de um cavalo puro-sangue 
seja constante nos primeiros 150 metros de uma corrida, o 
tempo que ele levará para atingir sua velocidade máxima, de 
acordo com o gráfico, será de

(A) 25 s.

(B) 20 s.

(C) 30 s.

(D) 15 s.

(E) 10 s.

QUESTÃO

QUESTÃO

QUESTÃO

 37 

Uma companhia espacial privada iniciou em 15.09.2021 
seu voo orbital com o objetivo de fazer o turismo espacial 
atingir uma nova fronteira. É o voo com humanos que chegou 
mais longe, depois do programa Apollo, que levou o homem 
à Lua. Três horas após a decolagem, a cápsula espacial já 
havia atingido a altitude orbital de cruzeiro de 585 km.

(https://g1.globo.com, 15.09.2021. Adaptado.)

A força gravitacional (Fg) que a Terra exerce sobre qualquer 
objeto em sua órbita ou na sua superfície é dada por

em que G é uma constante experimental, MT é a massa da 
Terra, m é a massa do objeto e r é a distância desse objeto 
até o centro de massa do planeta.

Considerando que o raio médio da Terra seja 6 370 km, a r azão 
entre a aceleração gravitacional, g’, sentida pelos viajantes da 
cápsula espacial na altitude orbital de cruzeiro e a aceleração 
gravitacional, g, sentida por esses mesmos viajantes na super-
fície do planeta ao nível do mar, g’/g, é dada por:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

QUESTÃO
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 38 

A técnica de banho-maria em laboratórios é utilizada,  entre 
outras finalidades, para fazer o aquecimento de substâncias 
delicadas líquidas ou sólidas. O equipamento utilizado para 
essa técnica tem forma semelhante a uma cuba, na qual 
devem ser depositados os materiais que serão aquecidos, 
como mostra a figura.

(https://labortronica.com.br)

Considere que um equipamento mantenha o banho-maria a 
uma temperatura constante de 80 ºC e transfira 600 calorias 
a uma amostra líquida de 50 g, já descontadas as perdas de 
calor para o meio externo, até que ela atinja o equilíbrio tér-
mico com o equipamento. Se a amostra estava inicialmente 
à temperatura ambiente de 20 ºC, o calor específico dessa 
substância é igual a

(A) 0,2 cal/(g·ºC).

(B) 0,3 cal/(g·ºC).

(C) 0,4 cal/(g·ºC).

(D) 0,5 cal/(g·ºC).

(E) 0,6 cal/(g·ºC).

QUESTÃO  39 

Uma pessoa está em frente a um espelho plano (E), que se 
encontra posicionado formando um ângulo de 45º com o chão 
horizontal. Um objeto (O) está no chão, próximo ao espelho, 
conforme mostra a figura.

Para poder olhar diretamente para a imagem do objeto O, 
conjugada pelo espelho E, a pessoa deverá olhar na direção 
do ponto

(A) W.

(B) X.

(C) Z.

(D) V.

(E) Y.

 40 

O campo magnético da Terra domina a região da magne-
tosfera, que envolve o planeta e sua atmosfera. Ele é impor-
tante para bloquear as partículas eletricamente carregadas 
emitidas pelo Sol, que constituem uma parte do vento solar e 
que podem prejudicar a camada de ozônio e os componentes 
eletrônicos, além das correntes elétricas nas cidades.

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

Considere que uma partícula alpha, a2+, de carga elétrica  
3,2  ×  10 – 19 C, ejetada pelo Sol, e que viaja a uma velocidade 
constante de 5,0  ×  105 m/s, penetre em uma região da magne-
tosfera da Terra em que a intensidade do campo magnético 
seja de 4,0  ×  10 – 5 T. Se a direção da velocidade da partícula 
for perpendicular à direção do campo magnético, a força que 
o campo magnético da Terra exercerá sobre essa partícula 
será de

(A) 4,0  ×  10 – 19 N.

(B) 6,4  ×  10 – 21 N.

(C) 4,0  ×  10 – 8 N.

(D) 2,6  ×  10 – 18 N.

(E) 6,4  ×  10 – 18 N.

QUESTÃO

QUESTÃO
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REDAÇÃO

TexTo 1

A Constituição Federal de 1988 garantiu aos jovens de 16 e 17 anos a possibilidade de obter o título de eleitor e votar nas 
eleições. Nessa faixa etária, o alistamento eleitoral e o exercício do voto são facultativos. Mas a participação desses eleitores 
na escolha dos candidatos aos cargos políticos é essencial para a democracia brasileira e para a definição dos rumos da 
n ação. Participar do processo eleitoral é uma grande conquista que deve ser valorizada pelo jovem eleitor.

(“Jovem que vai completar 16 anos até 2 de outubro já pode tirar o título de eleitor”.  
www.tre-mg.jus.br, 25.01.2022. Adaptado.)

TexTo 2

A quantidade de jovens entre 16 e 17 anos que já tirou o título de eleitor para participar do pleito de 2022 é a menor  
desde que essa população ganhou o direito de votar. Segundo números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), até janeiro, só 
730.693 adolescentes estavam aptos a votar.

Na comparação com as eleições de 2020, o número caiu 26%. Já em relação às últimas eleições gerais, de 2018, a queda 
é ainda maior, de 47%. Se comparado aos dados mais antigos disponibilizados pelo TSE, de 1992, esse número caiu 77%.

Na visão do advogado constitucionalista Marcellus Ferreira Pinto, mestre em direitos e garantias constitucionais pela 
Faculdade de Direito de Vitória, se a família do adolescente não o incentivar a se atualizar sobre o cenário político do país, a 
tendência é que o jovem deixe o assunto de lado.

Para a professora Vera Chemin, advogada constitucionalista e mestre em Direito Público pela Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), outra razão para que menos adolescentes tenham tirado o título de eleitor é a descrença desse público nos persona-
gens políticos e nas instituições. “Há acontecimentos que não passam despercebidos e isso abala a confiança dos jovens no 
sistema como um todo. Em razão disso, eles estão desmotivados para votar, o que é muito ruim, pois essa parcela do eleito-
rado poderia mudar os rumos de uma eleição”, opina.

(Augusto Fernandes. “População de 16 e 17 anos apta a votar é a menor da história”.  
https://noticias.r7.com, 19.02.2022. Adaptado.)

TexTo 3

Ryan Henrick, 17 anos, diz que quer fazer valer o poder de votar. “As eleições estão marcadas para outubro, um pouco 
antes de eu completar a minha maioridade. Eu tenho o desejo de poder votar e estou empolgado. Eu quero a melhora do meu 
país e, por isso, não quero votar em branco ou nulo. Quero ter a sensação de poder escolher o rumo do Brasil, o melhor para 
mim, minha família e amigos”, opina o jovem.

Entretanto, a participação dos jovens na política exercendo o poder do voto é menor, principalmente, entre a parcela da 
população de áreas socialmente vulneráveis, segundo a cientista política Nailah Neves. O desinteresse dos adolescentes pelo 
tema pode se intensificar, segundo ela, em virtude da falta de uma educação política massiva nas escolas, o que resulta na 
diminuição da importância do voto entre muitos estudantes e, posteriormente, entre adultos. “Esses jovens são os que mais 
precisam ser ativos politicamente, porque são os mais atingidos pelas decisões governamentais e os mais negligenciados pelo 
Estado”, afirma a cientista.

(Pablo Giovanni. “Eleições de 2022 são oportunidade para adolescentes votarem pela primeira vez”.  
www.correiobraziliense.com.br, 24.01.2022. 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:

Queda no número de jovens eleitores:  
entre a falta de incentivo ao voto e a descrença na política
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