
VESTIBULAR FUVEST 2023

     O material a seguir apresenta as expectativas de respostas definidas pelas

bancas elaboradoras, com adição das bancas corretoras, para a proposta de

Redação e para as questões discursivas das provas de 2ª Fase do Vestibular

FUVEST 2023, as quais foram definidas considerando tanto o conteúdo

curricular, bem como as habilidades desenvolvidas pelos(as) alunos(as) no

Ensino Médio. Dessa forma, trata-se de expectativas delineadas a partir da

elaboração das questões que visam a avaliação dos candidatos e, portanto, não

esgotam as possibilidades de respostas, que, como esperado num processo de

avaliação em larga escala, são diversas e trazem diferentes aspectos, os quais

são devidamente considerados e avaliados de acordo com a pertinência aos

critérios estabelecidos para o processo de correção.

     A partir deste material, espera-se que alunos(as) e professores(as) tenham

acesso aos objetivos que norteiam o processo de avaliação do Vestibular da

FUVEST e que levam em consideração o que se espera dos(as) futuros(as)

estudantes da Universidade de São Paulo: apropriação de conhecimentos,

informações e linguagens, além da capacidade de reflexão e investigação nas

dimensões prática, conceitual e sociocultural.



Considere a peça publicitária para responder à questão:

https://plugcitarios.com/blog/2013/08/04/15-anuncios-do-greenpeace-que-deveriam-mudar-o-mundo/. Adaptado.

a) Explique como imagem e texto reforçam a relação entre passado e futuro expressa na peça
publicitária.
b) Tomando como referência o pronome possessivo “suas”, em que consiste a ambiguidade do texto
publicitário? 

Identificar o sentido das relações constituídas pelas escolhas léxico-gramaticais da peça publicitária,
tendo em vista a articulação entre texto verbal e não-verbal. 

Objetivo da questão:



Abordagens esperadas:



Leia o trecho e responda à questão:

Artistas não fazem arte apenas. Artistas criam e preservam mitos que tornam suas obras influentes.
Enquanto os pintores do século XIX enfrentavam questões de credibilidade, Marcel Duchamp, o avô da
arte contemporânea, fez da crença sua preocupação artística central. Em 1917, ele declarou que um
mictório suspenso era uma obra de arte intitulada Fonte. Ao fazer isso, atribuiu aos artistas em geral um
poder quase divino de designar qualquer coisa que quisessem como arte. Não é fácil defender esse tipo
de autoridade, mas é essencial para um artista que deseja obter sucesso. Numa esfera na qual tudo
pode ser arte, não existe nenhuma medida objetiva de qualidade, de modo que o artista ambicioso deve
estabelecer seus próprios padrões de excelência. A construção de padrões exige não apenas uma
imensa autoconfiança, mas também a convicção dos outros. Como deidades competitivas, os artistas
precisam hoje agir de modo a conquistar um séquito fiel. Ironicamente, ser artista é um ofício. 

Sarah Thornton. O que é um artista? Trad. Alexandre Barbosa de Souza. 2015. Adaptado.

 

a) Considerando o sentido de “arte” e de “artista” no texto, explique por que, ironicamente, ser artista é
um ofício.
b) “A construção de padrões exige não apenas uma imensa autoconfiança, mas também a convicção dos
outros”. Identifique os elementos coesivos do período transcrito e explique que ideia transmitem no
texto. 

Identificar os efeitos de sentido decorrentes das estratégias de articulação textual e dos recursos
expressivos utilizados.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:



Leia o excerto e responda à questão:

Se os homens são estes seres da busca e se sua vocação ontológica é humanizar-se, podem, cedo ou
tarde, perceber a contradição em que a “educação bancária” pretende mantê-los e engajar-se na luta
por sua libertação. Um educador humanista, revolucionário, não há de esperar esta possibilidade. Sua
ação, identificando-se, desde logo, com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização
de ambos. Do pensar autêntico e não no sentido de doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar
infundida da profunda crença nos homens. Crença no seu poder criador. Isto tudo exige dele que seja um
companheiro dos educandos, em suas relações com estes. A educação bancária, em cuja prática se dá a
inconciliação educadoreducandos, rechaça este companheirismo. E é lógico que seja assim. No
momento em que o educador bancário vivesse a superação da contradição já não seria bancário. Já não
faria depósitos. Já não tentaria domesticar. Já não prescreveria. Saber com os educandos, enquanto
estes soubessem com ele, seria sua tarefa. Já não estaria a serviço da desumanização. A serviço da
opressão, mas a serviço da libertação. 

Freire, Paulo. Pedagogia do Oprimido, p. 86-87. Adaptado.
 

a) Explique o sentido da expressão “educação bancária”, levando em conta a transferência da palavra
“bancária” do campo das finanças para o da educação.
b) Como a repetição de “já não” contribui para a construção do sentido do último parágrafo do texto?

Explorar as dimensões semânticas, gramaticais e discursivas do léxico da língua presente em textos.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:



Considere os textos e responda à questão: 

https://pt-br.facebook.com/DepositoDeTirinhas/photos/.

a) Em que consiste a ironia da imagem do texto 1 quando associada ao uso do termo “infográfico”?
b) Considerando a crítica veiculada pela charge, assinale a relação entre o texto 2 e o símbolo de “frágil”
impresso na imagem do papelão do texto 1. 

Identificar gêneros discursivos, figuras de linguagem e a relação entre diferentes semioses.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:





Leia o texto e responda à questão:
Cê quer saber? Então, vou te falar
Por que as pessoas sadias adoecem?
Bem alimentadas, ou não
Por que perecem?
Tudo está guardado na mente
O que você quer nem sempre condiz com o que outro sente
Eu tô falando é de atenção que dá colo ao coração
E faz marmanjo chorar
Se faltar um simples sorriso, às vezes, um olhar
Que se vem da pessoa errada, não conta
Amizade é importante, mas o amor escancara a tampa
E o que te faz feliz também provoca dor
A cadência do surdo no coro que se forjou
E aliás, cá pra nós, até o mais desandado
Dá um tempo na função, quando percebe que é amado
E as pessoas se olham e não se falam
Se esbarram na rua e se maltratam
Usam a desculpa de que nem Cristo agradou
Falô! Cê vai querer mesmo se comparar com o Senhor?

As pessoas não são más, elas só estão perdidas
Ainda há tempo

Criolo. “Ainda há tempo”. 2016.
 

a) Transcreva dois versos da letra da canção que corroboram o título “Ainda há tempo”.
b) A letra da canção se constrói a partir de ideias antitéticas. Identifique e explique duas delas. 

Compreender o texto, a relação entre as suas partes e reconhecer o sentido produzido por meio de
recursos expressivos.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:



Leia o fragmento e responda à questão:

A história do gênero biografia nasceu de tal maneira colada à historiografia do XIX que, a princípio, nem
ao menos recebeu nome ou alcunha. Afinal, ele resumia a própria disciplina. O modelo dessa forma de
fazer história era aquele que consagrava ao profissional a capacidade de enaltecer e engrandecer
aquele que seria biografado. Histórias de reis, príncipes, senadores e governantes eram as mais
recomendadas, para todo aquele que quisesse dignificar seu personagem, mas também sua pátria e
nacionalidade. No Brasil, o gênero foi amplamente praticado pelo Instituto Histórico e Geográfico que
nasceu voltado ao enaltecimento do Império. Só se faziam estudos de grandes vultos, assim como era
prática do estabelecimento fazer biografia dos “outros próceros” e dos da “casa”. Assim, ao lado das
trajetórias de reis, rainhas, governadores gerais, literatos de fama, realizavam-se, no dia a dia da
instituição, relatos biográficos sobre os sócios locais. Não por coincidência media-se a importância do
associado, a partir da pessoa que realizava sua biografia. Isto é, quando um dos sócios falecia, dizia a
regra local que era preciso realizar uma peça biográfica que seria impressa nas páginas da revista do
estabelecimento. É muito fácil entender a economia interna da instituição que costumava avaliar a
relevância do homenageado a partir da projeção e proeminência daquele que redigia a homenagem, a
qual também era dirigida à instituição e à própria nação, como num jogo de dominó. 

Lilia Moritz Schwarcz. “Biografia como gênero e problema”. 2013. Adaptado. Disponível em: https://repositorio.usp.br/item/002720404
 

 

a) Tendo em vista as informações sobre o gênero “biografia”, explique o sentido da expressão “jogo de
dominó” no texto.
b) Considerando a função sintática da locução "a princípio” e da oração “quando um dos sócios falecia”,
justifique a utilização das vírgulas. 

Abordar o gênero biografia por meio de artigo de periódico, operando com níveis de significação e
estratégias de articulação morfossintática.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:



Leia o poema e responda à questão:

Pequei, Senhor; mas não porque hei pecado,
Da vossa alta clemência me despido;
Porque, quanto mais tenho delinquido,
Vos tenho a perdoar mais empenhado.

Se basta a vos irar tanto pecado,
A abrandar-vos sobeja um só gemido:
Que a mesma culpa, que vos há ofendido,
Vos tem para o perdão lisonjeado.

Se uma ovelha perdida e já cobrada,
Glória tal e prazer tão repentino
Vos deu, como afirmais na sacra história,

Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada,
Cobrai-a; e não queirais, pastor divino,
Perder na vossa ovelha a vossa glória.  

 Gregório de Matos                                                                                                                                                                    
 

 

Neste conhecido soneto de Gregório de Matos, o eu lírico, visando ao convencimento de seu
interlocutor, se vale de um rebaixamento retórico com relação a Deus.

a) Para qual atributo divino o eu lírico apela nos quartetos? Justifique, com base no texto, a sua resposta.
b) Ao se dirigir a Deus, o argumento do qual o eu lírico lança mão se apresenta em forma de silogismo, ou
seja, um raciocínio estruturado a partir de duas premissas, com base nas quais se deduz uma conclusão.
Na folha de respostas, descreva, com as suas palavras, as premissas e a conclusão presentes nos
tercetos do poema. 

Identificar a estratégia argumentativa operante no poema a partir da análise e reescrita de suas
premissas e conclusão.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:





Leia os versos e responda à questão:

Ambição gera injustiça.
Injustiça, covardia.
Dos heróis martirizados
nunca se esquece a agonia.
Por horror ao sofrimento,
ao valor se renuncia.

E, à sombra de exemplos graves,
nascem gerações opressas.
Quem se mata em sonho, esforço,
mistérios, vigílias, pressas?
Quem confia nos amigos?
Quem acredita em promessas?

Que tempos medonhos chegam,
depois de tão dura prova?
Quem vai saber, no futuro,
o que se aprova ou reprova?
De que alma é que vai ser feita
essa humanidade nova? 

 Cecília Meireles – trecho final do “Romance LIX ou Da Reflexão dos Justos”, de Romanceiro da Inconfidência.                                   
 

 

a) Como se articula a sequência ambição, injustiça e covardia – formada no poema – com o episódio fatal
de Tiradentes?
b) A voz lírica interroga quais serão as consequências dos acontecimentos bárbaros da história sobre as
novas gerações. Por que essa é uma reflexão dos justos?

Reconhecer, na síntese da expressão lírica, os aspectos da passagem histórica encenada (a) e
compreender o movimento reflexivo que o olhar da poeta desenha, na projeção do fato entre os tempos
(b).

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:





Leia o trecho e responda à questão:

No dia em que Luisaltino não foi trabalhar na roça – disse que estava perrengue – Pai teve uma hora em
que quis conversar com Miguilim. Drelina, a Chica e Tomezinho tinham trazido o almoço e voltaram para
casa. Pai fez um cigarro, e falou do feijãodas-águas, e de quantos carros de milho que podia vender para
seo Braz do Bião. Perguntou. Mas Miguilim não sabia responder, não achou jeito, cabeça dele não dava
para esses assuntos. Pai fechou a cara. Pai disse: “Vigia, Miguilim: ali!” Miguilim olhou e não respondeu.
Não estava vendo. Era uma plantação brotando da terra, lá adiante, mas direito ele não estava
enxergando. Pai calou a boca, muitas vezes. Mas, de noite, em casa, mesmo na frente de Miguilim, pai
disse à Mãe que ele não prestava, que menino bom era o Dito, que Deus tinha levado para si, era muito
melhor tivesse levado Miguilim em vez d´o Dito.  

 Guimarães Rosa, “Campo Geral”, In: Manuelzão e Miguilim (Corpo de Baile).
 

 

a) No trecho acima, o Pai diz preferir Dito a Miguilim. Preencha as lacunas da folha de respostas,
substituindo os termos originais por outro verbo e outro adjetivo, respectivamente, que salientem o
mesmo critério de valor do Pai a respeito dos filhos.
b) Reproduza uma frase do trecho que apresente uma característica de Miguilim, a qual será enfocada,
em tom esperançoso, no arremate da narrativa. Em seguida, justifique a sua escolha.

Interpretar o sentido da passagem à luz de seu contexto narrativo mais amplo e mobilização de
repertório lexical segundo a acepção empregada pelo autor.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:



Leia os fragmentos e responda à questão:

I. (...) No Minha terra tem palmeiras, nome admirabilíssimo que eu invejo, há poemas excelentes e muita
coisa boa. Mas como você ainda está muito inteligente de cabeça pra cair no lirismo, repare que há muita
coisa que é contada com memória em vez de vivida com sensação evocada. Disso um tal ou qual
elemento prosaico que diminui a variedade do verso livre porque o confunde com a prosa. Todos nós
temos isso.

 Mário de Andrade – carta de 1924 a Carlos Drummond de Andrade, recolhida em A Lição do amigo.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Embora tivesse grande respeito pelas ideias de Mário de Andrade, Drummond não aderiu sem reservas
ao nacionalismo literário do amigo. Isso pode explicar a troca do título do livro Minha terra tem palmeiras
por Alguma poesia? Comente a sua resposta.
b) De acordo com Mário de Andrade, o senso crítico afasta Drummond da poesia mais sentimental. A
partir dessa nota, analise a diferença entre a visão romântica da “Canção do exílio” e a visão moderna de
“Europa, França e Bahia”. 

Avaliar a posição da singularidade drummondiana em face do Modernismo brasileiro, quanto ao veio
nacionalista (a) e distinguir o seu perfil dramático, nas imagens que contrapõem passado e presente,
sujeito e história (b).

Objetivo da questão:

II. 
CANÇÃO DO EXÍLIO

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.
(...)

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que disfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá. 

Gonçalves Dias – Primeiros cantos.

III. 
EUROPA, FRANÇA E BAHIA

Meus olhos brasileiros sonhando exotismos.
Paris. A torre Eiffel alastrada de antenas como um caranguejo.
Os cais bolorentos de livros judeus
e a água suja do Sena escorrendo sabedoria.
(...)

Meus olhos brasileiros se enjoam da Europa.
(...)

Chega!
Meus olhos brasileiros se fecham saudosos.
Minha boca procura a “Canção do exílio”.
Como era mesmo a “Canção do exílio”?
Eu tão esquecido de minha terra...
Ai terra que tem palmeiras
onde canta o sabiá! 

Carlos Drummond de Andrade – Alguma poesia.



Abordagens esperadas:



Duas empresas de entrega de mercadorias, 𝐴 e 𝐵, são concorrentes. A empresa 𝐴 cobra R$ 4,00 por
quilo da encomenda e mais R$ 30,00 de taxa fixa. Já a tarifa da empresa 𝐵 é de R$ 6,00 por quilo, sem
taxa fixa, para encomendas de até 30 quilos; para encomendas de mais de 30 quilos, a empresa 𝐵 cobra
R$ 2,00 por quilo, mais uma taxa fixa de R$ 120,00.

a) Dê a expressão da função que descreve a tarifa cobrada pela empresa 𝐴 em termos do peso 𝑥 da
encomenda.
b) Para qual intervalo de pesos é mais barato pedir uma entrega pela empresa 𝐴 do que pela empresa 𝐵?
c) Um cliente solicitou duas encomendas: uma entregue pela empresa 𝐴, e outra, pela empresa 𝐵, com
peso total de 200 quilos. Quais são as possíveis maneiras de distribuir esse peso entre as duas
empresas, sabendo que a tarifa de entrega total foi de R$ 850,00? 

Objetivo da questão:
Avaliar a habilidade de resolver sistemas de equações e inequações e de modelar um problema real.

Abordagens esperadas:Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:

M01 MATEMÁTICA



M02 MATEMÁTICA

Considere 𝑎, 𝑏, 𝑐 ∈ ℝ e a função 𝑓: ℝ → ℝ dada por 𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥² + 𝑏𝑥 + 𝑐. 

a) Determine os valores de 𝑎, 𝑏 e 𝑐 para que 𝑓(1) = 1, 𝑓(0) = 0 e 𝑓(−1) = 1.
b) Para 𝑎 = −1 e 𝑏=4, determine o valor de 𝑐 de modo que a área do triângulo 𝐴𝐵𝑉 da figura seja igual a 32
u.a., onde 𝑉 é o vértice da parábola representada por 𝑓. 

c) Considere 𝑔: ℝ → ℝ a função dada por 𝑔(𝑡) = cos 𝑡. Se 𝑎=3 e 𝑐 = −8, determine para quais valores de 𝑏 a
equação 𝑓(𝑔(𝑡)) = 0 possui ao menos uma solução real. 

Objetivo da questão:
Avaliar a capacidade de analisar um polinômio de segundo grau a partir de seus coeficientes e de
relacionar com propriedades algébricas

Abordagens esperadasAbordagens esperadas:

Objetivo da questão:



Considerando 𝐴 = {1,2,3,4} e 𝐵 = {1,2,3,4,5,6},

a) quantas funções 𝑓: 𝐴 → 𝐴 (não necessariamente sobrejetoras) existem?
b) quantas são as funções 𝑓: 𝐵 → 𝐵 que satisfazem 𝑓(𝑓(𝑛))=𝑛, para todo 𝑛∈𝐵?
c) escolhendo aleatoriamente uma função 𝑓: 𝐵 → 𝐵 bijetora, qual é a probabilidade de 𝑓 ter ao menos um
ponto fixo? 

Objetivo da questão:
Avaliar a compreensão da linguagem matemática e medir o conhecimento de combinatória,
probabilidade e conceitos de funções injetoras e sobrejetoras.

Abordagens esperadas:

M03 MATEMÁTICA

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



M04 MATEMÁTICA

Considere as circunferências 𝐶, 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3,…,𝐶𝑛, … e a reta s satisfazendo as seguintes propriedades: 

• A circunferência 𝐶1 tem centro (0,0) e raio 𝑟=4. Os centros das demais circunferências pertencem ao
eixo 𝑂𝑥.
• A circunferência 𝐶2 é tangente a 𝐶1 e a 𝐶3, a circunferência 𝐶3 é tangente a 𝐶2 e a 𝐶4, e assim por
diante.
• A reta 𝑠 é tangente a cada circunferência 𝐶𝑛 para 𝑛≥1.
• O segmento que liga o centro de 𝐶1 ao ponto em que s tangencia 𝐶1 forma um ângulo de 60° com o
eixo 𝑂𝑥.
• A circunferência 𝐶 é tangente a 𝐶1 no ponto 𝑄 = (−4,0) e passa pelo ponto 𝑃 = (𝑥  , 0).

Com base nessas informações,

a) determine o raio da circunferência 𝐶.
b) dado 𝑛≥1, determine a razão entre os raios das circunferências consecutivas 𝐶      e 𝐶   .
c) determine a área da região sombreada na figura. 

Objetivo da questão:
Avaliar o conhecimento de geometria analítica, trigonometria e progressão geométrica, a capacidade de
reconhecer padrões e a compreensão da linguagem matemática.

Abordagens esperadasAbordagens esperadas:

Objetivo da questão:



M04 MATEMÁTICA



Segundo as normas da NBR 9077, uma escada deve ter todos os degraus com a mesma altura e a
mesma largura. Além disso, indicando por 𝐿 a largura de um degrau e por 𝐴 a sua altura, ambas em
centímetros, as seguintes desigualdades devem ser satisfeitas: 

                    63 ≤ 2𝐴 + 𝐿 ≤ 64
                         16 ≤ 𝐴 ≤ 18

a) Se 𝐴 = 16, quais são os possíveis valores de 𝐿?
b) A altura do primeiro andar de um sobrado é 2,52 metros,
medido de um pavimento ao outro. O arquiteto projetou a
escada para ter o maior comprimento (soma das larguras dos
degraus) possível, respeitando as normas citadas. Dessa forma,
quantos degraus terá a escada e qual é a altura e largura de cada um?
c) Quais são o maior e o menor valor possível para a tangente do
ângulo de inclinação de uma escada construída de acordo com essa norma? 

Objetivo da questão:
Avaliar a compreensão do uso da linguagem matemática para resolver problemas reais, a capacidade de
visualização de formas geométricas espaciais, o conhecimento de trigonometria e a resolução de
problemas de otimização.

Abordagens esperadas

M05 MATEMÁTICA

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



M06 MATEMÁTICA

Um número complexo é da forma 𝑧 = 𝑥 + 𝑦𝑖, onde 𝑥, 𝑦 ∈ ℝ e 𝑖² = −1.

a) Determine o valor de 𝑏∈ℝ para que a parte real do número complexo               seja igual a zero.
b) Determine a solução da equação |𝑧| − 𝑧 = 1 + 2𝑖.
c) Determine o valor de 𝑎∈ℝ, 𝑎   0, para que a equação

descreva uma circunferência no plano cartesiano. 

Objetivo da questão:
Avaliar o conhecimento em números complexos, sistemas de equações e geometria analítica, bem como
a habilidade de manipular expressões algébricas.

Abordagens esperadasAbordagens esperadas:

Objetivo da questão:



Usinas hidrelétricas convertem energia mecânica em energia elétrica, que depois é transportada por
linhas de transmissão até residências, indústrias etc.
a) A potência aproximada da usina hidrelétrica de Itaipu, a maior do Brasil, é de 15 GW. A potência
dissipada por um aparelho de TV em modo de espera (stand by) é de cerca de 6 W. Supondo que, em
média, cada um dos cerca de 75 milhões de domicílios brasileiros tenha 1 aparelho de TV em modo de
espera, que percentagem da potência de Itaipu é consumida apenas para manter TVs brasileiras nesse
modo?
b) Uma versão simples de usina hidrelétrica utiliza a queda livre da água para girar uma turbina. Supondo
que a água inicie, praticamente do repouso, uma queda de 20 m até a turbina, com que velocidade a
água atinge a turbina?
c) O impulso da água faz girar a turbina, que por sua vez 
aciona um gerador. A presença de um campo magnético 
no gerador em movimento leva ao surgimento de uma força 
eletromotriz que varia no tempo. Após o transporte da 
eletricidade até uma residência, o gráfico da força eletromotriz 
tem o aspecto mostrado na figura ao lado. Se conectarmos 
à tomada da residência um ferro de passar com um resistor 
ôhmico de 40 Ω, qual será a máxima corrente elétrica que 
percorrerá o resistor do ferro durante sua operação? 

Avaliar conhecimentos de potência, energia e habilidade de leitura de gráficos e de realização de
cálculos de grandezas físicas envolvendo potências de 10.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



O telescópio espacial James Webb lançado em 2021 é, em muitos sentidos, um aprimoramento do
antigo telescópico Hubble. Uma das diferenças mais notáveis está nas dimensões e nas propriedades
ópticas dos espelhos principais destes dois telescópios. Por exemplo: enquanto o espelho principal do
Hubble tem uma distância focal de aproximadamente 58 m, a distância focal do espelho principal do
James Webb é de aproximadamente o dobro (131 metros). Tratando de maneira aproximada o
funcionamento destes telescópios, consideraremos aqui a reflexão por somente um espelho esférico.
Suponha um sistema binário de estrelas separadas por uma distância 𝐻, e localizado a uma distância 𝐷
do espelho do telescópio que as observa, conforme mostra a figura. A distância entre o foco do espelho
(ponto 𝐹) e o vértice do espelho (ponto 𝑉) é a chamada distância focal do espelho (𝑑 ). 

a) Dois raios luminosos (“raio 1” e “ raio 2”) partindo da estrela A atingem o espelho. O “raio 1” é paralelo
ao eixo do espelho, enquanto o “raio 2” passa pelo ponto 𝐹. Na figura da folha de respostas, trace os
raios refletidos pelo espelho. 
b) Considere que o sistema está sendo observado pelo telescópio Hubble, para o qual 𝑑  = 𝑑.
Calcule a razão 𝐴 =      onde       é a distância entre
as imagens das estrelas formadas pelo espelho.
Essa razão é também chamada de “aumento” do
espelho, embora esta razão possa ser menor do que 1.
Expresse sua resposta em termos de 𝐷 e 𝑑.
c) Considere agora que o sistema esteja sendo observado
pelo telescópio James Webb, para o qual 𝑑  = 2𝑑. Calcule
a razão entre os aumentos dos dois espelhos. Expresse
sua resposta em termos de 𝐷 e 𝑑. 

Avaliar conhecimentos de potência, energia e habilidade de leitura de gráficos e de realização de
cálculos de grandezas físicas envolvendo potências de 10.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





Considere um mergulhador em um lago de águas calmas.

a) Esse mergulhador possui massa de 75 kg e volume corporal de 70 L. Para um mergulho, ele acopla a si
um cilindro de ar de 15 kg e volume de 10 L. Estando completamente imersos na água (mergulhador e
cilindro), o mergulhador para de nadar. Ele afundará ou subirá até a superfície? Justifique sua resposta.
b) Durante um mergulho, o mergulhador consulta seu manômetro de pulso e verifica que a pressão
absoluta local é de 2,0 atm. A que profundidade o mergulhador está?
c) Finalmente, considere que o mergulhador está no fundo do lago, onde a temperatura da água é de 7℃
e a pressão é de 2,8 atm. Ele produz uma bolha de ar volume 𝑉 , que sobe em direção à superfície.
Quando a bolha houver subido até a iminência de atingir a superfície, onde a temperatura da água é 27℃,
seu volume será 𝑉 . Determine a razão 𝑉 /𝑉 .

Avaliar os conhecimentos de hidrostática e do comportamento de gases ideais.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



Um circuito é formado por dois resistores em paralelo imersos no vácuo, separados por uma distância 𝑑
ligados a uma bateria de força eletromotriz 𝑉. Cada resistor é formado por um fio muito longo, de mesmo
comprimento e área de seção transversal, mas com resistividades elétricas   e   diferentes entre si,
conforme ilustrado na figura. 

a) Sendo 𝑃  e 𝑃  as potências dissipadas nos resistores 1 e 2, respectivamente, calcule a razão 𝑃 /𝑃 .
Expresse sua resposta em termos de   e  .
b) Considerando que a corrente total no circuito seja 𝐼, obtenha, em função de 𝐼, ρ  e ρ , o valor das
correntes 𝐼  e 𝐼  que atravessam os resistores 1 e 2, respectivamente.
c) Obtenha a expressão para o módulo do campo magnético no ponto 𝐶, mostrado na figura,
equidistante dos dois resistores, considerando 𝐼 = 𝐼 /4. Expresse sua resposta somente em termos de 𝑑,
µ  (constante de permeabilidade magnética do vácuo) e da corrente total 𝐼. 

Avaliar os conhecimentos sobre circuitos em paralelo e sobre campos magnéticos produzidos por fios
que transportam correntes elétricas.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





O efeito Doppler é caracterizado pela detecção de uma frequência diferente daquela emitida pela fonte,
devido ao movimento relativo entre fonte e observador. Ele possui diversas aplicações, seja na medicina,
astronomia ou ainda em sonares de velocidade, nos quais a velocidade de um objeto é medida
comparando-se a frequência sonora emitida com aquela que é detectada. Considere um sonar de
velocidade que envia ondas sonoras de 0,10 MHz em direção a um veículo que se aproxima com
velocidade desconhecida.

a) Calcule o comprimento de onda emitido pelo sonar.
b) Suponha que exista um detector de ondas sonoras no
carro. Calcule a frequência detectada por este detector
considerando que o carro se aproxima do sonar com
velocidade de 30 m/s.
c) Encontre a velocidade do veículo sabendo que o sonar
detecta uma frequência de 0,15 MHz refletida de volta, do
carro para o sonar.

Avaliar os conhecimentos sobre propagação de ondas sonoras e efeito Doppler com observador e fonte
em movimento.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



Em artigo publicado em 2022, uma física e um físico brasileiros propuseram uma interessante analogia
entre congestionamentos de carros e a física de buracos negros (Luanna K. de Souza, George E. A.
Matsas, “Black-hole analog in vehicular traffic”, American J. of Phys. 90, 692 (2022)). Considere uma fila
de 9 carros inicialmente em posições 𝑥 , 𝑥 , 𝑥 ,…., 𝑥 separados um do outro por uma distância D e se
movendo com velocidade constante 𝑣 na direção negativa de um eixo x. 

No instante inicial, o carro 0 freia, acionando sua
luz de freio. Após um tempo de reação 𝑇 , o carro
1 freia, acionando agora a sua luz de freio.
O carro 2, por sua vez, freia e aciona sua luz de
freio um tempo 𝑇  após o carro 1 acionar a sua luz
de freio e assim sucessivamente.
Para este problema, considere que no instante da primeira frenagem (instante inicial): (i) o carro 0 esteja
localizado na origem (𝑥  = 0); (ii) a distância entre os carros seja de 𝐷 = 20 m; e (iii) todos os carros
tenham a mesma velocidade escalar | | = 

a) Dada a velocidade      = 72 km/h, calcule o tempo de reação máximo 𝑇     para que não ocorram
colisões entre quaisquer dois carros. 

Texto para os itens (b) e (c):
Em geral, os tempos de reação dos motoristas não são iguais. Por exemplo, se os primeiros carros
estiverem envoltos em neblina ou fumaça, os tempos de reação serão maiores para os primeiros carros
da fila e menores para os últimos carros da fila. Considere a tabela a seguir, que mostra os tempos de
reação 𝑇 , 𝑇 ,…,   (em segundos) retratando uma situação como essa. 

Se o tempo de reação de um dado carro for maior que 𝑇       , este carro inevitavelmente irá colidir com o
carro da frente. Em uma analogia proposta pelos autores do artigo, este carro entra no “horizonte de
eventos” de um “buraco negro veicular”.

b) Suponha agora uma outra velocidade       tal que 𝑇     = 0,89 s. Utilizando os dados da tabela,
determine, em metros, a posição do “horizonte de eventos”, ou seja, a posição 𝑥  tal que todos os carros
com posição inicial 𝑥  ≤ 𝑥  inevitavelmente colidirão com o carro da frente.
c) Calcule o intervalo de velocidades            compatível com 𝑥  = 60 m. 

Avaliar os conhecimentos de cinemática em uma situação hipotética na qual se faz uma analogia entre a
física de buracos negros e um acontecimento cotidiano.

Objetivo da questão:



Abordagens esperadas:



Uma das formas de se compreender estruturas de moléculas orgânicas é utilizando modelos como os
apresentados a seguir para as moléculas de etano e de eteno. 

a) Complete, na folha de respostas, os átomos correspondentes a cada tipo de bolinha do modelo de
etano.
b) O etino, também conhecido como acetileno, é um composto usado como gás de solda e como
matéria prima para centenas de outros compostos. Usando a notação de Lewis, desenhe, na folha de
respostas, a molécula de acetileno. Essa molécula apresenta algum tipo de isomeria?
c) Considere que dois dos átomos representados pelas bolinhas claras foram substituídos por outro
átomo distinto (verde) em cada molécula, como na figura a seguir. Em qual das moléculas geradas
poderia ocorrer isomeria geométrica? Pinte, na tabela periódica na folha de respostas, três elementos
que poderiam representar a bolinha verde.

Avaliar os conhecimentos sobre moléculas orgânicas, distribuição eletrônica dos átomos, isomeria
geométrica e ligações químicas.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



O diamante, uma estrutura cristalina de carbono, é o material mais duro encontrado na natureza.
Mastigar diamantes provavelmente quebraria os dentes e a sua ingestão causaria desconforto.
Entretanto, há uma forma extravagante de ingerir um diamante, que é utilizá-lo para produzir água com
gás, como no seguinte procedimento:

1 – O diamante triturado foi inserido dentro de
um tubo de vidro;
2 – Foi injetado oxigênio gasoso no tubo
de vidro, que foi aquecido com um maçarico;
3 – O gás produzido foi recolhido dentro de um
tubo de ensaio imerso em nitrogênio líquido;
4 – Todo o sólido formado dentro do tubo de
ensaio foi transferido para um cilindro de gás
de volume interno de 1 L com a válvula
fechada. Todo o CO  sublimou dentro desse
cilindro;
5 – O cilindro de gás foi então conectado a
uma garrafa de água, que foi gaseificada com
a abertura da válvula do cilindro. 

a) Com base no esquema, a temperatura de fusão do N  é maior, menor ou igual a temperatura de fusão
do CO ?
b) Se um experimento exatamente igual for realizado trocando o volume de diamante utilizado pelo
mesmo volume de grafite, a quantidade de CO  formado ao fim do processo será menor, igual ou maior?
Explique.
c) Partindo-se de 3 g de diamante, qual a massa de gelo seco obtida? Qual será a pressão gerada pelo
CO (g) dentro do cilindro de gás a 27 °C? Considere que o rendimento do experimento é de 100%. 

Avaliar os conhecimentos sobre gases e alótropos e o entendimento de um processo de obtenção de
CO2.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





Em laboratório, os peptídeos podem ser sintetizados com reagentes que promovem a ligação entre
diferentes aminoácidos. O EDC é um composto que pode ser utilizado em solução aquosa com essa
finalidade, como representado a seguir: 

Um reagente similar chamado de DCC, representado acima, também pode ser utilizado para promover o
mesmo tipo de reação, mas não é indicado para o uso em meios polares, como soluções aquosas.

a) Escreva, no quadro da folha de respostas, a estrutura do subproduto formado quando DCC é utilizado
em substituição ao EDC.
b) O DCC é menos adequado para ser utilizado em solução aquosa do que o EDC por ser menos solúvel.
Indique, no quadro da folha de respostas, quais tipos de interações intermoleculares justificam a
diferença de solubilidade de cada uma dessas espécies em água.

Um dos métodos utilizados para quantificar proteínas é o método de Kjeldahl, no qual é realizada a
determinação da quantidade de matéria nitrogenada total em uma amostra. Esse método consiste em
degradar toda a proteína de forma que todos os átomos de nitrogênio da amostra sejam convertidos em
sulfato de amônio.

c) Considere uma amostra de 550,2 mg de um peptídeo de fórmula molecular C  H  N  O  que foi
submetida ao método de Kjeldahl. Calcule a quantidade total máxima de mols de sulfato de amônio
((NH ) SO ) que seria produzida pela análise dessa amostra utilizando esse método. 

Avaliar os conhecimentos sobre reações orgânicas, interações intermoleculares, estequiometria e
solubilidade.

Objetivo da questão:



Abordagens esperadas:



Os acontecimentos globais recentes mostraram a importância da oferta de fertilizantes nitrogenados,
como amônia e ureia, para a manutenção da segurança alimentar da população mundial. As mudanças na
disponibilidade de gás natural impactam diretamente a produção de fertilizantes nitrogenados. As
reações a seguir mostram o processo de formação de amônia e ureia a partir do gás natural: 

Com base nessas informações e seus conhecimentos, responda:

a) Qual o principal componente do gás natural utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados?
b) Uma outra forma de gerar H  para a reação II é por meio da eletrólise da água utilizando energia solar.
Escreva a equação balanceada da reação de eletrólise da água. Dê um argumento que justifique essa
fonte de hidrogênio tornar o processo mais sustentável.
c) O Brasil consome cerca de 6 milhões de toneladas de ureia por ano. Considerando que toda a
produção de ureia tenha o metano como partida, qual a massa, em toneladas, de gás natural necessária
para a obtenção de 6 milhões de toneladas de ureia? Considere que o metano corresponde a 50%, em
massa, de gás natural. 

Avaliar os conhecimentos sobre reações químicas e cálculos estequiométricos, bem como a capacidade
de analisar problemas atuais relacionados aos combustíveis fósseis.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



Abordagens esperadas:



O escurecimento de joias e artigos de prata ocorre devido à reação da prata, na presença de oxigênio
atmosférico, com compostos de enxofre presentes no próprio ambiente, formando o sulfeto de prata,
que é um composto de coloração preta. Essa reação é representada a seguir: 

Uma das receitas caseiras para o clareamento da prata é descrita a seguir:
1. Adicionar uma solução aquecida de água, sal de cozinha e bicarbonato de sódio em um recipiente
forrado internamente com papel alumínio;
2. Adicionar o objeto de prata no recipiente com a solução e deixar reagir por 3 minutos;
3. Retirar o objeto de prata, lavar com água em abundância e secar.
Considerando que os potenciais padrão de redução do Al³ e do Ag S são: 

a) Escreva, no quadro da folha de respostas, o número de oxidação da prata antes do escurecimento e
no composto formado depois do escurecimento.
b) Escreva a equação global balanceada e calcule a diferença de potencial da reação de clareamento da
prata (restituição da prata metálica).
c) Outra receita caseira envolve o uso de pasta de dente, que contém fluoreto, na limpeza de objetos de
prata por abrasão e polimento da sua superfície. Considerando que o potencial de redução (E°) do flúor é
de +2,87 V, a presença de fluoreto contribui para a limpeza da prata? Justifique com base no potencial
da reação global. 

Avaliar os conhecimentos sobre eletroquímica envolvidos na química do cotidiano.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



Um processo típico de adulteração do leite envolve uma simples diluição com água. Essa adulteração
pode ser avaliada pela quantidade de proteína na amostra. Segundo pesquisadores do CENA-USP
(Centro de Energia Nuclear na Agricultura da Universidade São Paulo), as proteínas do leite podem ser
precipitadas com sulfato de cobre em meio salino por efeito dos íons Cu² . Pela quantidade de Cu²
remanescente em solução, é possível calcular, por diferença, a quantidade de proteína na amostra.

a) Esboce, na folha de respostas, um gráfico da variação da concentração de proteína em função do
volume de água adicionado ao leite.
b) Suponha que uma amostra de 1L de leite não adulterado foi tratada com uma certa quantidade de
sulfato de cobre, de modo que toda a proteína presente na amostra fosse precipitada. Se essa mesma
quantidade de sulfato de cobre for utilizada em 1L de uma amostra de leite adulterado por diluição, a
solução remanescente terá menor, maior ou a mesma concentração de Cu²  livre em solução? Justifique.
c) Uma forma de quantificar os íons Cu²  na solução remanescente é por meio de titulação utilizando um
agente complexante como o EDTA, que se liga ao Cu²  formando um complexo estável de coloração
azul. Sabendo que o ponto final da titulação de 10 mL da solução remanescente ocorre quando 25 mL de
EDTA 0,01 mol/L são utilizados para complexar o Cu² , calcule a concentração de Cu² , em mol/L, nessa
solução, considerando que a estequiometria do Cu²  com EDTA é de 1:1, ou seja, na viragem, o número de
mols de EDTA e de Cu²  são iguais. 

Avaliar os conhecimentos sobre diluição e cálculos estequiométricos, bem como a capacidade de
aplicar conceitos de química analítica para resolução de problemas cotidianos, com uso de
representação gráfica para apresentação de resultados.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



O gráfico mostra a cobertura do solo em 1985 e 2021 em seis estados brasileiros. Em cada barra, o azul
escuro representa vegetação nativa e o azul claro, ambientes antrópicos. 

a) Qual bioma brasileiro predomina nos estados do Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro?
b) Cite uma característica abiótica típica do bioma brasileiro no qual estão inseridos os estados de
Rondônia, Pará e Acre? Cite uma consequência, para a biodiversidade, da perda da vegetação natural
que vem ocorrendo nesse mesmo bioma.
c) Considerando os seis estados, cite os dois onde houve maior diminuição na proporção de vegetação
nativa entre 1985 e 2021. Qual causa histórico-temporal explica a predominância de ambientes
antrópicos já em 1985 nos estados do Paraná, Espírito Santo e Rio de Janeiro?

Avaliar a habilidade de interpretação de gráficos, conhecimentos sobre os biomas e seus fatores
bióticos e abióticos, além do impacto de ações antrópicas sobre a biodiversidade.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





Avaliar a habilidade de representar fenômenos biológicos graficamente e interpretar esquemas
representativos de diferenças morfológicas, conhecimentos de fisiologia renal, biologia celular e
adaptações fisiológicas do organismo a diferentes condições ambientais.

Abordagens esperadas:

Os rins em vertebrados são órgãos do sistema excretor
e osmorregulador com estruturas filtrantes, chamadas
néfrons, que são capazes de regular a quantidade de
água e sais a serem excretados ou reabsorvidos. A
função e a anatomia renal podem ser moduladas a
depender das diferentes condições ambientais e
fisiológicas.
 
a) O que acontece com o volume de urina produzido
quando há liberação do hormônio antidiurético (ADH)?
b) Observando a ilustração das células epiteliais de cada
segmento do néfron (1 a 7), indique aquele que mais
reabsorve o conteúdo filtrado. Justifique a sua resposta.
c) O castor e o rato canguru são dois roedores com
habitats distintos. O castor é semiaquático e vive nas
proximidades de rios em florestas temperadas, já o rato
canguru vive nos desertos da América do Norte.
Considerando a relação entre a área ocupada pelos
néfrons e a concentração da urina nessas duas
espécies, complete o gráfico da folha de respostas com
as respectivas posições ocupadas pelo rato canguru e
pelo castor. 

Objetivo da questão:



“Um homem que vive com HIV desde a década de 1980 foi curado. Este é apenas o quarto caso do tipo
no mundo. Ele recebeu um transplante de medula óssea para tratar uma leucemia que desenvolveu aos
63 anos, e o doador era naturalmente resistente ao vírus. A equipe médica responsável pelo seu
tratamento decidiu que ele precisava do transplante para substituir sua medula óssea doente por
células normais. O HIV entra nos glóbulos brancos do nosso corpo usando uma porta microscópica -
uma proteína chamada CCR5. No entanto, algumas pessoas, incluindo o doador, têm mutações no gene
CCR5 que fecham essa porta e impedem a entrada do vírus.” 

Disponível em https://www.bbc.com/portuguese/geral-62324526. Adaptado.

O HIV liga-se ao receptor CCR5 durante o processo de infecção dos glóbulos brancos. A mutação delta
32 do CCR5 inviabiliza sua inserção na membrana plasmática impedindo a entrada do HIV conforme
ilustrado a seguir:  

Disponível em https://doi.org/10.1007/s40011-021-01237-y/. Adaptado.
 

a) Cite outra infecção sexualmente transmissível, além da AIDS.
b) Um laboratório de análises clínicas possui amostras de sangue e mucosa bucal colhidas do paciente
antes do transplante e após 1 ano do procedimento. Qual dessas 4 amostras é a indicada para confirmar
a presença da mutação no gene CCR5 no paciente curado? Justifique sua resposta.
c) Considerando a estrutura dos genes eucarióticos, a deleção de 32 pares de bases aconteceu em que
parte do gene CCR5? Justifique sua resposta. 

Avaliar a habilidade de interpretação de esquemas representativos, conhecimentos do código genético
e as consequências de mutações para o organismo humano, e conhecimentos sobre ISTs.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





Em um experimento, pesquisadores filmaram os folíolos da leguminosa Mimosa pudica (popularmente
conhecida como “dormideira” ou “sensitiva”) ao serem estimulados mecanicamente no tempo 0 s e seu
comportamento durante os 12 minutos seguintes, conforme a sequência de fotos: 

Adaptado de DOI: 10.1111/j.1365-3040.2009.02066.x

a) O mecanismo do movimento de fechamento dos folíolos nas dormideiras difere de qualquer
mecanismo de movimentos que ocorre em animais. Cite um tipo de célula envolvida em movimentos nos
animais, mas que não está presente em plantas.
b) Represente, nos gráficos da folha de respostas, as curvas resultantes dos processos de fechamento
(Gráfico I) e de reabertura (Gráfico II) dos folíolos.
c) O comportamento de fechamento dos folíolos tem um papel no balanço energético da planta, isto é,
quanta energia a planta produz e gasta. Cite um processo envolvido nesse balanço energético e
justifique sua resposta.

Avaliar a habilidade de interpretar resultados de um experimento biológico e representá-los
graficamente, avaliar os conhecimentos de processos celulares dos movimentos animal e vegetal, e
aspectos de fisiologia vegetal.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





A figura a seguir mostra uma composição ideal e balanceada de sete grupos alimentares em uma dieta
considerada saudável para uma pessoa de 30 anos (I) e os valores médios correspondentes às dietas
que ocorrem em países da América Latina (II), Estados Unidos e Canadá (III) e África Subsaariana (IV).
Esse mesmo estudo vai além e considera importante que a saúde humana seja conjugada à saúde
planetária, para que haja uma produção sustentável de alimentos para uma população mundial
crescente. Ou seja, é importante entender que a produção de alimentos tem uma demanda ambiental
que deve ser considerada para se conseguir um sistema de produção global sustentável. 

a) Em qual grupo alimentar espera-se encontrar alimentos com maior teor de vitamina C (ácido
ascórbico)?
b) Dentre os 21 picos das regiões II, III e IV, aponte aquele que apresenta a maior diferença proporcional
em relação à dieta considerada como saudável (I). Cite uma consequência negativa à saúde que este
consumo inadequado pode causar.
c) Escolha dois grupos alimentares e cite, para cada um: um exemplo de produto deste grupo alimentar e
um impacto ambiental decorrente da produção não sustentável deste produto. Utilize a tabela específica
da folha de respostas. 

Avaliar a habilidade de interpretação de gráficos, conhecimentos sobre nutrição humana, impactos
ambientais no contexto da produção agropecuária.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





Quem mora ou já visitou Alagoas sabe que o sururu é uma tradição na culinária local e uma fonte de
renda para quem vive às margens da lagoa Mundaú. Mas o tradicional molusco alagoano sumiu da lagoa.
Desde as chuvas de junho, o sururu não é mais encontrado, deixando pelo menos 3.000 pessoas sem o
sustento gerado pela pesca e tratamento do molusco. Ao mesmo tempo, uma espécie de bivalve invasor
(classe de moluscos à qual também pertence o sururu), com origem na América Central e distribuída em
diversos ambientes estuarinos pelo mundo, ganhou terreno e ameaça tomar o local, numa disputa com a
espécie nativa. Segundo um biólogo explicou, “há um grande risco de essa espécie invasora se adaptar
bem e começar a disputar e dominar o alimento e o espaço do sururu, cuja população está em queda no
número de indivíduos". O bivalve invasor não tem valor de mercado e, quando pescado, é descartado de
volta. O “sururu já vinha sofrendo com uma forte pressão por conta dos poluentes e pesca sem controle,
mas as fortes chuvas em junho e julho em Alagoas diminuíram a salinidade da água e uma grande
quantidade de matéria orgânica, lixo, esgotos, resíduos e principalmente sedimentos levados pelo rio
Mundaú se acumularam lá”, afirma o biólogo. Sem o sururu, a comunidade está apreensiva porque a
população da orla sofre com prejuízos e falta de renda, já que, na comunidade, uma parte das pessoas
saía nos barcos para pescar e outra tratava o sururu em um processo chamado de despinicar (que é tirar
o produto do molusco de dentro da casca). 

Adaptado de “Patrimônio de Alagoas, sururu sofre com espécie invasora e some de lagoa”, publicado no UOL em 28/08/2022.

a) A que parte do indivíduo corresponde o “produto do molusco” que é referido no texto no processo de
“despinicar”?
b) Baseado no texto, cite, no espaço reservado na folha de respostas, um fator biótico e um fator
abiótico, com suas respectivas causas, que estão relacionados ao desaparecimento do sururu na lagoa
Mundaú.
c) Cite um risco para a saúde humana associado ao consumo de espécies de bivalves e uma forma de
prevenir esse risco ao consumir essa iguaria. 

Avaliar a habilidade de interpretação de texto, conhecimentos sobre zoologia, ecologia e saúde pública.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





Da fossa das Marianas, no oceano Pacífico, aos Alpes; das praias de Fernando de Noronha às grandes
metrópoles, os microplásticos estão em toda parte, em geral sem serem vistos. Como tema de estudo é
algo relativamente novo e ganhou impulso somente neste século, com mais força nos últimos anos.

 Disponível em https://revistapesquisa.fapesp.br/a-ameaca-dos-microplasticos/. Adaptado. 

Baseado no texto e em seus conhecimentos sobre os microplásticos, responda:

a) Cite uma fonte de liberação dos microplásticos.
b) Indique e explique em quais ambientes ocorre a maior concentração de microplásticos no planeta.
c) Indique duas estratégias que podem ser adotadas pela população para reduzir a produção de
microplásticos. 

Avaliar os conhecimentos dos(as) candidatos(as) sobre temas relacionados a problemas ambientais
contemporâneos e seus impactos na sociedade. 

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





Observe o gráfico a seguir:

A partir dos seus conhecimentos sobre o tema,

a) conceitue Segurança Alimentar.
b) explique duas medidas socioeconômicas que poderiam ser adotadas para ampliar a segurança
alimentar no Brasil.
c) explique a tendência da Segurança Alimentar no Brasil entre 2004 e 2022, indicando uma causa para
o aumento da Insegurança Alimentar grave a partir de 2013. 

Avaliar os conhecimentos dos(as) candidatos(as) sobre leitura e interpretação de gráficos e de
conceitos básicos sobre segurança / insegurança alimentar.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





Observe as imagens relativas a uma grande inundação que atingiu o Paquistão a aproximadamente 1000
km da cadeia montanhosa do Himalaia, em agosto de 2022. 

                 https://earthobservatory.nasa.gov/images/150279/devastating-floods-in-pakistan/.                      https://earthobservatory.nasa.gov/. 

a) Indique o principal regime climático associado à inundação de tal magnitude.
b) Cite e explique outra causa que pode estar associada a essa grande inundação no Paquistão.
c) A partir das imagens de satélite, indique e explique uma das características da paisagem que
permitem apontar que a área destacada é suscetível à inundação.

Verificar aptidão do(a) candidato(a) quanto ao conhecimento dos principais regimes climáticos sazonais,
bem como leitura de imagens de satélite e dinâmicas naturais associadas às planícies fluviais.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



Observe a reportagem a seguir:
 

UM PLANETA SEM DISTORÇÕES: FÍSICOS PROPÕEM A ADOÇÃO DE UM NOVO MAPA-MÚNDI

O astrofísico Richard Gott, o matemático Robert Vanderbei e o cosmólogo David Goldberg chegaram ao
conceito do disco aberto, mostrado abaixo, com o intuito de corrigir os equívocos do modelo usado da
mesma forma há mais de quatro séculos, baseado na projeção de Mercator. 

Revista Veja, 05 de março de 2021. Adaptado.

A notícia faz alusão às distorções produzidas pela projeção de Mercator. A partir dos seus
conhecimentos sobre cartografia,

a) cite o contexto no qual foi proposta a projeção de Mercator.
b) cite e explique uma dessas distorções que podem ser evitadas pela projeção apresentada na
reportagem.
c) indique e explique outra projeção cartográfica que apresenta distorção diferente daquela encontrada
na projeção de Mercator.

Avaliar os conhecimentos dos(as) candidatos(as) sobre projeções cartográficas e suas características.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





https://www.areion24.news/2022/08/01/geopolitique-du-gaz-une-europe-trop-dependante/

A reportagem refere-se ao período de 2021-2022, em que questões geopolíticas envolvendo a Rússia,
maior produtora de gás natural da Europa, resultaram na elevação do preço desse recurso energético.
Com base no texto, na interpretação do mapa e em seus conhecimentos, responda:

a) Qual evento, envolvendo a Rússia, resultou no aumento do preço do gás natural nos anos 2021-2022?
b) Cite e explique uma consequência positiva para a Rússia relacionada à construção dos gasodutos
Nord Stream 1 e Nord Stream 2 na região do Mar Báltico.
c) Cite e explique uma consequência negativa para a Rússia relacionada à localização dos gasodutos
Blue Stream e Turkstream na região do Mar Negro. 

Verificar aptidão do(a) candidato(a) na leitura de mapas, associados às questões geopolíticas e
atualização quanto a questões de geografia geral e de recursos energéticos.

Em diversos países da Europa o preço do
gás aumentou mais de 50%. Energia fóssil
considerada abundante e menos
prejudicial ao ambiente do que o petróleo
ou o carvão, o gás natural continua a ser
um recurso essencial no quadro
energético europeu e no centro das
questões estratégicas entre os países
produtores e os países consumidores. 

 
Magazine Carto, Agosto de 2022. Adaptado.

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:





Em 4 de março de 1513, o espanhol Juan Ponce de León saiu da ilha de Porto Rico com três navios e
cerca de 200 homens para explorar o Norte. No dia 2 de abril, quase um mês mais tarde, ele conquistou
um novo território: a Flórida. Ficou lá por cinco dias e depois recomeçou a expedição, agora indo na
direção Sul. Mas dessa vez o movimento foi diferente. Havia uma corrente nas águas do mar tão forte
que, mesmo com vento a favor, os navios eram empurrados para trás – o San Cristóbal, o menor dos três,
chegou a se perder dos outros por dois dias.

Ponce de León e seus marinheiros não sabiam, mas estavam bem no meio da Corrente Marítima do Golfo
– que é especialmente forte entre a Flórida e as Bahamas, onde eles estavam. Com o tempo, os
navegadores espanhóis aprenderam a usar aquilo a seu favor: a corrente dava um belo empurrão na volta
das expedições, permitindo retornar à Europa mais depressa. 

Disponível em https://super.abril.com.br/sociedade/. Adaptado.

Baseado no texto e em seus conhecimentos, responda:
a) Tendo Flórida e Europa como referência, indique para qual sentido a corrente marítima do Golfo levava
os navios.
b) Indique duas razões por que essa corrente oceânica, em seu local de origem, é quente na superfície.
c) Cite e explique um efeito dessa corrente oceânica sobre o clima da Europa Setentrional. 

Avaliar as competências dos(as) candidatos(as) relacionados a conhecimentos sobre a circulação das
correntes marítimas e sua influência sobre a dinâmica climática global. 

Abordagens esperadas:

Objetivo da questão:



     “O quadro Independência ou Morte retrata o momento em que D. Pedro levanta a espada e proclama a
independência do Brasil. Saliento, nessa obra, a pompa em sua composição que sobressai em todos os
detalhes. Além disso, note-se que a luz esplendorosa que ilumina os personagens vem do alto, do céu.
      A tela do maçom Blanes representa o juramento de 33 homens que, em 25 de agosto de 1825, deram
início à reconquista militar da Província Oriental [que] culminou com a independência nacional uruguaia.
Enfatizo nesta pintura que os homens pisam num terreno plano e usam roupas comuns. Uma forte luz,
que brota da terra, os ilumina, mostrando sua força e determinação interiores.
    Assim, Pedro Américo revestiu seu tema com grandeza, ressaltando as aparências exteriores. De outra
parte, o uruguaio salienta as virtudes que vinham de dentro dos heróis, fazendo dos trajes apenas
acessórios menores que não ofuscam a magnitude da cena histórica. Na minha visão, as escolhas
pictóricas de Pedro Américo estão relacionadas ao imaginário simbólico da monarquia e as de Blanes
foram inspiradas pelo ideário republicano. São as afinidades políticas que nos fazem entender as
concepções diferentes dos dois pintores sobre o mesmo tema da independência.”

PRADO, Maria Ligia C. “A pintura e a construção das identidades nacionais na América Latina”. Nossa América, Revista do Memorial da América
Latina, n. 59, 2022; p. 22 e 23. Adaptado. 

Com base no texto e na leitura das imagens, responda:

a) Como, no tema da tela pintada por Blanes, se articulam as histórias do Brasil e do Uruguai?
b) Que elementos corroboram a ideia de pompa na pintura de Pedro Américo e de despojamento na de
Blanes? Indique um elemento de cada imagem.
c) Como, na visão da autora, as pinturas se relacionam com os regimes políticos adotados, após as
independências, no Brasil e no Uruguai?

Discutir o tema das independências na América do Sul a partir de duas fontes visuais e de um texto
historiográfico.
Estimular a interpretação a partir da leitura que inter-relacione documentos de natureza diversa.

Objetivo da questão:



Abordagens esperadas:



“Os operários não deviam ser proibidos de pensar. Na época do velho, o mineiro vivia como um animal,
enterrado na mina, sem se dar conta do que acontecia. Por isso os ricos podiam chupar o sangue dos
operários. Mas esses já estavam acordando. No fundo da terra germinava uma semente, e um belo dia os
homens brotariam da terra, um exército de homens que viria restabelecer a justiça. Desde a Revolução
Francesa todos os cidadãos não eram considerados iguais?” 

ZOLA, Émile. Germinal. São Paulo: Companhia das Letras, 2008, p.58-59. 

Com base na leitura do excerto do romance naturalista Germinal publicado na França em 1885,

a) indique um tema presente no excerto.
b) cite dois elementos que evidenciem as mudanças em curso na condição dos operários.
c) exponha duas razões pelas quais a Revolução Francesa é mencionada na denúncia das injustiças. 

Pensar de que maneira a representação literária dialoga com o processo de formação da classe
trabalhadora na França da segunda metade do século XIX, valendo-se de uma obra canônica nesse
âmbito.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:



Audiência de portugueses com o rei do Congo, século XVII.
 

LOPES, David. “The destruction of the Kingdom of Kongo”. Civil Rights Journal (Vol. 6, Issue 1). p. 35. Winter 2002. 

O reino do Congo se formou a partir da mistura, por meio de casamentos, de uma elite tradicional com
uma elite nova, descendente dos estrangeiros que vieram do outro lado do rio. Isso ocorreu no início do
século XV, e quando os portugueses a ele chegaram (o primeiro contato se deu em 1483), encontraram
uma sociedade hierarquizada, com aglomerados populacionais que funcionavam como capitais regionais
e uma capital central, na qual o mani Congo, como o obá do Benin e muitos outros chefes de grupos
diversos, vivia em construções grandiosas, cercado de suas mulheres e filhos, conselheiros, escravos e
ritos.

SOUZA, Marina de Mello e. África e Brasil africano. São Paulo: Ática, 2008. p. 38.

A partir da leitura da imagem e do texto, responda às questões a seguir:

a) De que forma a caracterização do reino do Congo como uma sociedade hierarquizada é representada
na imagem?
b) Cite dois elementos da imagem que remetem a símbolos europeus de realeza.
c) Como a imagem representa as relações entre as nações europeias e os reinos africanos no início da
Idade Moderna? 

Relacionar um texto sobre os contatos entre europeus e africanos com uma imagem da época.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:





Sobre o movimento cultural denominado Tropicália que se desenvolveu nos anos 1960 associado à era
dos Festivais, responda:

a) Cite o nome de um(a) artista ou de uma canção identificada com o movimento.
b) Aponte duas características do movimento.
c) Indique uma diferença da Tropicália em relação às denominadas canções de protesto e outro em
relação à Jovem Guarda. 

Identificar a diversidade da produção cultural no contexto social e político brasileiro dos anos 1960.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:



“A Biblioteca de Alexandria cria um espaço abstrato do qual sábios de origens diversas vão poder
apropriar-se. Esse espaço é o do helenismo, horizonte comum de textos, crenças, modelos intelectuais
e tradições, que dependem, doravante, de tarefas coletivas – arquivar, editar, comentar, elaborar mapas,
escrever a história, recensear. Poder-se-ia dizer que uma das chaves da cultura alexandrina é a relação
paradoxal que ela mantém com a memória. A ausência de uma tradição e de uma memória locais explica
talvez como a biblioteca, esse lugar de memória artificial, criado por uma política voluntarista, terá
podido atrair e reter gregos de todas as origens.” 

JACOB, Christian. “Ler para escrever: navegações alexandrinas”. In: BARATIN, Marc e JACOB, Christian. O poder das bibliotecas. Rio de Janeiro:
Ed.UERJ, 2000, p.53-54. Adaptado.

Com base na leitura do texto, responda às questões:

a) O que foi o helenismo?
b) Cite dois exemplos que indicam a relação entre a cultura alexandrina e a memória.
c) Indique dois elementos que tornaram possível aos pensadores humanistas (séculos XIV-XVI) se
apropriarem do patrimônio cultural clássico. 

Refletir sobre o papel da biblioteca como lugar de memória, tendo permitido a reunião e a conservação
de textos da Antiguidade oriental e da Antiguidade clássica, e sua posterior apropriação por pensadores
humanistas no Renascimento Cultural.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:



BARDI, Pietro Maria. Coleção Arte e Cultura. Vol. VI. São Paulo: Banco Sudameris, 1983. p.59.

Com base na leitura da Carta das Estradas de Ferro da Província de São Paulo (ca. 1880), responda:

a) Que atividade econômica subsidia a configuração da rede ferroviária na província de S. Paulo?
b) Indique dois elementos que atestam a importância da cidade de Santos nessa rede de transporte.
c) Relacione o traçado das ferrovias com as dinâmicas econômicas e sociais da província paulista no
século XIX. 

Avaliar a capacidade de reflexão sobre as relações entre a construção de ferrovias, a atividade cafeeira
e a imigração.

Objetivo da questão:

Abordagens esperadas:



Texto 1:

As últimas décadas vêm sendo marcadas por diversas crises humanitárias a acometer diversas partes do
globo, sejam elas guerras, desastres naturais ou doenças. Tais crises acabam por ser responsáveis por
uma das situações mais graves, complexas e urgentes a serem solucionadas no mundo, que é a crise de
refugiados, um dos maiores desafios da história recente. Apesar de as guerras e conflitos terem
ganhado certo destaque e relevância como os grandes agentes causadores de tal fenômeno, esses
fatores, apesar de importantes, não formam a principal causa de grande parte do êxodo de refugiados.
Ao contrário do senso comum, grande parte dos deslocamentos forçados e refúgios no mundo se dão
por desastres naturais como alagamentos, terremotos, vulcões ou ciclones. 

 https://aun.webhostusp.sti.usp.br/. Adaptado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Texto 5: 

Um relatório do Banco Mundial projeta que até o ano de 2050 poderá haver mais de 17 milhões de latino-
americanos (2,6% dos habitantes da região ou o equivalente à população do Equador) deslocados pela
mudança climática se não forem tomadas medidas concretas para frear seus efeitos. “Os migrantes
climáticos se deslocarão de áreas menos viáveis, com pouco acesso à água e produtividade de cultivos,
e de áreas afetadas pela elevação do nível do mar e pelas marés de tempestade”, diz o documento. As
áreas que sofrerão o golpe mais duro, acrescenta, são as mais pobres e vulneráveis.

 
https://brasil.elpais.com/internacional/. 

Texto 2:

 

Texto 3: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Êxodos. Sebastião Salgado.             

 
Texto 4:

 
Aproximavam-se agora dos lugares habitados, haveriam de
achar morada. Não andariam sempre à toa, como ciganos.
O vaqueiro ensombrava-se com a ideia de que se dirigia a
terras onde talvez não houvesse gado para tratar. Sinhá
Vitória tentou sossegá-lo dizendo que ele poderia
entregar-se a outras ocupações, e Fabiano estremeceu,
voltou-se, estirou os olhos em direção à fazenda
abandonada. Recordou-se dos animais feridos e logo
afastou a lembrança. Que fazia ali virado para trás?

 
Vidas Secas. Graciliano Ramos.

 
 
 
 
 
 



Texto 6: 

Somos alertados o tempo todo para as consequências das escolhas recentes que fizemos. E se
pudermos dar atenção a alguma visão que escape a essa cegueira que estamos vivendo no mundo todo,
talvez ela possa abrir nossa mente para alguma cooperação entre os povos, não para salvar os outros,
para salvar a nós mesmos.

Ideias para adiar o fim do mundo. Aílton Krenak. Adaptado.

Considerando as ideias apresentadas nos textos e também outras informações que julgar pertinentes,
redija uma dissertação em prosa, na qual você exponha seu ponto de vista sobre o tema: Refugiados
ambientais e vulnerabilidade social.

Instruções:
• A dissertação deve ser redigida de acordo com a norma padrão da língua portuguesa.
• Escreva, no mínimo, 20 linhas, com letra legível e não ultrapasse o espaço de 30 linhas da folha de
redação.
• Dê um título a sua redação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Abordagens esperadas:






