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Um desejo e dois irmãos 
Marina Colasanti 

 
Dois príncipes, um louro e um moreno. Irmãos, 

mas os olhos de um azuis, e os do outro verdes. E tão 
diferentes nos gostos e nos sorrisos, que ninguém os diria 
filhos do mesmo pai, rei que igualmente os amava.  

Uma coisa, porém, tinham em comum: cada um 
deles queria ser o outro. Nos jogos, nas poses diante do 
espelho, tudo o que um queria era aquilo que o outro tinha. 
E de alma sempre cravada nesse desejo insatisfeito, 
esqueciam-se de olhar para si, de serem felizes. 

Sofria o pai com o sofrimento dos filhos. Querendo 
ajudá-los, pensou um dia que melhor seria dividir o 
reino,  para que não viessem a lutar depois da sua morte.De 
tudo o que tinha, deu o céu para seu filho louro, que 
governasse junto ao sol brilhante como seus cabelos. E 
entregou-lhe pelas rédeas um cavalo alado. Ao moreno 
coube o verde mar, reflexo de seus olhos. E um cavalo-
marinho.  

O primeiro filho montou na garupa lisa, entre as 
asas brancas. O segundo filho firmou-se nas costas ásperas 
do hipocampo. A cada um, seu reino. (...) 

Do ar, o príncipe das nuvens olhou através do seu 
reflexo, procurando a figura do irmão nas profundezas. 

Da água, o jovem senhor  quebrou com seu olhar 
a lâmina da superfície procurando o seu irmão. 

O de cima sentiu calor, e desejou ter o mar para si, 
certo de que nada o faria mais feliz do que mergulhar no seu 
frescor. 

O de baixo sentiu frio, e quis possuir o céu, certo 
de que nada o faria mais feliz. 

Então emergiu o focinho do cavalo marinho e 
molharam-se as patas do cavalo alado.  

Soprando entre as mãos em concha os dois irmãos 
lançaram seu desafio. Alinhariam os cavalos na beira da 
areia e partiriam para a linha do horizonte. Quem chegasse 
primeiro ficaria com o reino do outro. 

– A corrida será longa, – pensou o primeiro. E fez 
uma carruagem de nuvens que atrelou ao seu cavalo. 

– Demoraremos a chegar, – pensou o segundo. E 
prendeu com algas uma carruagem de espumas nas costas 
do hipocampo.  

Partiram juntos. Silêncio na água. No ar, relinchos 
e voltear de plumas. Longe, a linha de chegada dividindo os 
dois reinos. 

Os raios de sol passavam pela carruagem de 
nuvens e desciam até a carruagem de espumas. Durante 
todo o dia acompanharam a corrida. Depois brilhou a lua, a 
leve sombra de um cobriu o outro.  

E quando o sol outra vez trouxe sua luz, 
surpreendeu-se de ver o cavalo alado exatamente acima do 
cavalo marinho. Tão acima como se, desde a partida, não 
tivessem saído do lugar. 

Galopava o tempo, veloz como os irmãos. 
Mas a linha do horizonte continuava igualmente 

distante. O sol chegava até ela. A lua chegava até ela. Até 

os albatrozes pareciam alcançá-la no seu voo. Só os dois 
irmãos não conseguiam se aproximar. 

De tanto correr já se esgarçavam as nuvens da 
carruagem alada, e a espuma da carruagem marinha 
desfazia-se em ondas. Mas os dois irmãos não desistiam, 
porque nessa segunda coisa também eram iguais, no 
desejo de vencer.  

Até que a linha do horizonte teve pena. 
E devagar, sem deixar perceber, foi chegando 

perto. 
A linha chegou perto. E chegou perto. Baixou seu 

voo o cavalo alado, quase tocando o reflexo. Aflorou o 
cavalo-marinho entre marolas. As plumas e espumas se 
tocaram. Céu e mar cada vez mais próximos confundiram 
seus azuis, igualaram suas transparências. E as asas 
brancas do cavalo alado, pesadas de sal, entregaram-se à 
água, a crina branca roçando já o pescoço do hipocampo. 
Desfez-se a carruagem de nuvens na última onda. Onda 
que inchou, rolou, envolvendo os irmãos num mesmo 
abraço, jogando um corpo contra o outro, juntando para 
sempre aquilo que era tão separado. 

Desliza a onda sobre a areia, depositando o 
vencedor. Na branca praia do horizonte, onde tudo se 
encontra, avança agora um único príncipe, dono do céu e 
do mar. De olhos e cabelos castanhos, feliz enfim. 
  
Vocabulário 
hipocampo – cavalo-marinho 
albatrozes – ave dos mares 

 
1 - A história começa mostrando diferenças entre os 
dois príncipes. Mas os dois irmãos  também tinham 
coisas em comum, isto é, semelhanças. Qual 
passagem comprova essa ideia? 
 
A) “Dois príncipes, um louro e um moreno.” 
B) “Sofria o pai com o sofrimento dos filhos.”.  
C) “Até que a linha do horizonte teve pena.”  
D) “...cada um deles queria ser o outro.”  
 

2 -  “Sofria o pai com o sofrimento dos filhos. 
Querendo ajudá-los, pensou um dia que melhor seria 
dividir o reino para que não viessem a lutar depois 
da sua morte.”  O pronome destacado refere-se 
 
A) aos filhos. 
B) ao sofrimento. 
C) aos reinos. 
D) aos olhos.  
 
3 - Levando em conta a parte do reino que cada 
príncipe recebeu, pode-se dizer que esse rei era 
muito mais poderoso que outros reis de histórias que 
conhecemos. Por quê?  
 
 
 



 

 

A) Porque o rei dividiu seu reino em duas partes.  
B) Porque o rei tinha dois filhos.  
C) Porque o rei possuía  o céu e o mar.  
D) Porque o rei sofria com o sofrimento dos filhos.  
 
4 -  O narrador do texto é 
 
A) observador. 
B) personagem. 
C) autor. 
D) direto. 

 
INGLÊS 

 
5 - O diálogo abaixo apresenta a ideia de futuro. 
Assinale a alternativa que completa corretamente as 
frases abaixo: 
 
“_________ you go to the movies next Saturday?” 
“No, I ________.” 
 
A) Are – am not 
B) Will – won’t  
C) Did – didn’t 
D) Were – wasn’t 
 
6-  A frase da imagem abaixo usa o superlativo. O 
que ela significa? 

A) Você é meu melhor amigo. 
B) Você é meu pior amigo. 
C) Você não é meu amigo. 
D) Você é meu amigo especial. 
 
7-  Assinale a alternativa correta de acordo com as 
imagens e informações abaixo. 
 

 

 

    

VINCENT JOHN BOB 

Age: 14 
Height: 1,55m 
Weight: 58 kg 

Age: 16 
Height: 1,65m 
Weight: 75kg 

Age: 17 
Height: 1,70m 
Weight: 70kg 

 

A) Bob is older than John. 
B) John is shorter than Vincent. 
C) Vincent is fatter than Bob. 
D) John is younger than Vincent. 
 
 
 

8-  Qual das alternativas abaixo Susanita NÃO diz que 
fará no futuro? 

 

 

A) Ela irá se casar. 
B) Ela comprará uma casa grande. 
C) Ela terá netos. 
D) Ela viajará o mundo. 
 

MATEMÁTICA 
 

9 - Numa pirâmide mágica cada bloco de cima é 
resultado das operações efetuadas com a soma dos 
dois bloquinhos de baixo. Descubra a operação de 
cada pilha na seguinte pirâmide e complete os 
números que faltam em cada bloco. 

 

 

 
Então, o valor de N é 

A) 0 
B) -7 
C) -11 
D) -13 

10 - Organize o fluxo de caixa pessoal de Maria e 
informe quais os valores de entradas e saídas 
encontradas de acordo com os dados abaixo: 

 

 

A) Entradas: R$ 1.400,00 / Saídas: R$ 846,00. 
B) Entradas: R$ 1.430,00 / Saídas: R$ 816,00. 
C) Entradas: R$ 1.630,00 / Saídas: R$ 616,00. 
D) Entradas: R$ 1.480,00 / Saídas: R$ 766,00. 

 
11 - (IFSC - 2018) considere a equação, 

 e assinale a alternativa CORRETA.  



 

 

 

A) É uma função do primeiro grau, sua solução 
é = −1 e seu conjunto solução é = {−1}. 

B) É uma equação do primeiro grau, sua solução 
é = +4 e seu conjunto solução é = ∅. 

C) É uma equação do segundo grau, sua 
solução é = −4 e seu conjunto solução é = 
{−4}. 

D) É uma equação do primeiro grau, sua solução 
é = −4 e seu conjunto solução é = {−4}. 

 
12 - A figura mostra o mapa de um bairro, no qual 
estão localizados alguns edifícios. 

Para localizar um dos edifícios, deve-se utilizar uma 
letra para indicar a coluna, seguido de um número 
para indicar a linha na qual o edifício está posicionado. 

 
Segundo as informações apresentadas, a localização 
Q5 se refere a que edifício? 

A) Cinema 
B) Posto 
C) Restaurante 
D) Supermercado 

 

GEOGRAFIA 

 

13. A América do Norte corresponde à parte norte do 
continente americano, é formada por três países, 
Estados Unidos, Canadá e México, que ocupam 
juntos uma área de 23,6 milhões de quilômetros 
quadrados. 
Demonstre a afirmativa correta sobre a América do 
Norte: 
A) Com os constantes atentados terroristas, além da 
crise econômica enfrentada pelos estadunidenses, 
está havendo uma inversão no sentido dos fluxos 
migratórios entre México e Estados Unidos, ou seja, 
os estadunidenses que estão migrando para o 
México. 
B) México é um país que apresenta elevado Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH). Os Estados Unidos 
e Canadá, por sua vez, possuem padrões sociais 
compatíveis com os países da América Latina. 
C) A maioria da população canadense tem origem nos 
povos nativos dos Estados Unidos. 

D) Estados Unidos é o país mais populoso da América 
do Norte, seguido pelo México e Canadá, 
respectivamente.  
 
14. Com a finalidade de gerar excedentes e se 
tornarem altamente competitivos no mercado 
internacional, os Estados Unidos desenvolveram uma 
agricultura comercial bastante especializada, que se 
utiliza de técnicas modernas e está bastante integrada 
à indústria e ao comércio daquele país, denominada 
de:  

 
 
A) Agricultura de jardinagem  
B) Belts ou Cinturões Agrícolas 
C) Plantation  
D) Kibutz  
 
15. O fim da Segunda Guerra Mundial marcou um 
cenário de completa destruição econômica na 
Europa, como assinala o texto abaixo: 
 
TEXTO: "Em 1945, muitas pessoas acreditavam que 
a Europa Ocidental jamais iria se recuperar da 
Segunda Guerra Mundial. Cidades, fábricas, portos, 
estradas e ferrovias haviam sido bombardeados e 
muitas fazendas foram destruídas. O governo foi 
obrigado a racionalizar a comida e milhões de 
pessoas temiam a fome. Essas condições, somadas 
ao trauma da experiência da guerra, resultaram na 
instabilidade política em muitos países." 
Fonte: https://www.educabras.com/vestibular/materia
/historia/historia_geral/aulas/a_europa_possegunda_

guerra 
Com base nos seus conhecimentos e relacionando-os 
com o texto, pode-se afirmar que, o colapso 
econômico dos países Europeus, bem como o próprio 
curso da Segunda Guerra Mundial, abriu caminho 
para que: 
A) Os Estados Unidos assumissem a liderança como 
potência econômica mundial. 
B) A China assumisse a liderança como potência 
mundial. 
C) A Alemanha assumisse a posição de potência 
econômica isolada na Europa. 
D) A União Europeia assumisse a liderança como 
potência política mundial. 
 
16. Identifique a alternativa correta sobre os aspectos 
físicos da América do Norte: 

 
 
 
 
 
 



 

 

MAPA – AMÉRICA DO NORTE 

 
A) O Alasca pertence aos Estados Unidos. 
B) O território norte-americano é banhado pelos 
oceanos Glacial Antártico, Atlântico e Índico. 
C) Com extensão territorial de 1.958.201 quilômetros 
quadrados, o México é o maior e mais populoso país 
da América do Norte. 
D) A América do Norte está localizada ao sul da Linha 
do Equador, portanto, ela pertence ao hemisfério Sul. 

 

HISTÓRIA 

 

 

Observe com atenção a tabela abaixo, as questões 17 
e 18 fazem referências os dados da tabela. Esses 
dados mostram os números relativos ao 
desembarque de escravizados de origem africana em 
diferentes regiões do continente Americano ao longo 
dos séculos XVI e XIX.  

Disponível em 
https://www.slavevoyages.org/voyage/database#tables. Acesso 

em 30 de set. 2021. 

 
17- Assinale a alternativa que melhor explica as 
razões para o crescimento expressivo dos números 
de escravizados desembarcados na região do Brasil 
na primeira metade do século XIX. 

A) Na primeira metade do século XIX, a economia de 
extração do pau-brasil está em processo de 
expansão na região do litoral atlântico brasileiro. 

B) Na primeira metade do século XIX, o trabalho livre 
já era uma realidade para a maioria das atividades 
produtivas do Brasil. 

C) Na primeira metade do século XIX, a lavoura 
cafeeira estabelecida na região sudeste do Brasil 
estava em processo expansão empregando grande 
quantidade de mão de obra escrava. 

D) Na primeira metade do século XIX, o trabalho 
escravo de origem indígena era responsável pela 

base econômica da exportação do café no sudeste 
do Brasil. 

 
18 - Assinale a opção que melhor explica a diminuição 
expressiva da entrada de escravizados de origem 
africana nos portos do Brasil na segunda metade do 
século XIX na comparação com o período 
imediatamente anterior. 

A)  Essa diminuição expressiva aconteceu em 
decorrência da condenação moral da escravidão na 
sociedade brasileira na segunda metade do século 
XIX. 

B) Essa diminuição pode ser explicada pelas 
dificuldades no comércio transatlântico de escravos 
pela Lei Eusébio de Queiroz e pelo papel fiscalizador 
da Marinha inglesa sobre esse tipo de comércio. 

C) A queda nos números de desembarques de 
escravos de origem africana aconteceu pela abolição 
da escravidão no Brasil. 

D) A queda nos números de desembarques de 
escravos de origem africano ocorreu pela 
substituição da escravidão de origem indígena. 

 

 

 
19 - Observe a tabela abaixo com informações sobre 
a entrada de imigrantes no Brasil entre o final do 
século XIX e as primeiras décadas do século XX. 
Assinale a alternativa que melhor explica o 
crescimento da imigração neste período. 

A) O crescimento do fluxo imigratório para o Brasil 
está relacionado aos acontecimentos da Segunda 
Guerra Mundial na segunda metade do século XX. 

B) O crescimento do fluxo imigratório para o Brasil 
está vinculado ao limitações a entrada de escravos 
ao longo do século XIX e ao desejo do governo 
brasileiro de priorizar a imigração de origem europeia 
como elemento considerado civilizador. 

C) A imigração cresce no período estimulado por 
iniciativa do governo brasileiro em trazer qualquer 
tipo de imigrante para o Brasil, sem distinção de 
raças e origem. 

D) A imigração cresce no período estimulada pela 
corrida do Ouro nas Minas Gerais.  

https://www.slavevoyages.org/voyage/database#tables


 

 

 

20- O mapa ao lado faz referência ao processo 
histórico conhecido na historiografia brasileira como 
Guerra do Paraguai. Em relação a esse conflito, 
marque a alternativa que contém as informações 
corretas. 

A) A Guerra do Paraguai envolveu as forças 
militares do Brasil, Bolívia e Peru contra as 
forças do Paraguai na disputa pelo controle 
do recurso do salitre. 

B) A Guerra do Paraguai envolveu as forças da 
Inglaterra, França e Brasil contra os poderes 
militares da Alemanha pelo controle dos 
portos na América do Sul. 

C) A Guerra do Paraguai envolveu as forças 
militares do Brasil, Argentina e Uruguai contra 
as forças do Paraguai tendo como principal 
elemento de disputa o controle sobre a bacia 
do Rio da Prata. 

D) A Guerra do Paraguai representou a luta do 
Paraguai contra dos os demais países da 
América do Sul pelo controle político da 
região.  

CIÊNCIAS 

 

21 - No Brasil é conhecida como a estação das flores 
e ocorre entre os meses de setembro e dezembro, 
sendo claramente uma estação de transição.  

 

A sua principal característica são as mudanças 
atmosféricas que induzem o aumento da temperatura 
e da pluviosidade.  

O período acima se refere ao: 

A) Outono 
B) Inverno 
C) Primavera. 
D) Verão. 

 
22 - O planeta Terra, tem ao todo, 14 tipos de 
movimentos diferentes. Um dos mais importantes no 
nosso cotidiano, é o movimento que permite que o Sol 
tenha várias incidências, em um só ponto, ao longo do 

dia. Esse movimento permite, inclusive, a existência 
de períodos noturnos. 

 

Demonstre qual é o movimento citado acima. 

A) Rotação. 
B) Gravitacional. 
C) Nutação 
D) Translação 

 
23-  Em uma previsão meteorológica, Ari quis saber 
como seria o comportamento da temperatura nos 
próximos 3 dias e 12 horas. Ele constatou que os 
comportamentos foram bem parecidos no período 
estudado, com temperaturas por volta de 30°C 
próximo da metade do dia e a menor temperatura, por 
volta de 21°C no fim da madrugada. 

 

OBS: O eixo Y apresenta os valores da temperatura em graus 
Celsius e o eixo X apresenta a escala temporal. 

Justifique o comportamento da temperatura 
apresentada pelo gráfico: 

A) O comportamento mostrou o impacto do 
vento na temperatura, pois sempre ao 
anoitecer, os ventos são mais intensos, e por 
isso, a temperatura sempre começa a ser 
reduzida. 

B) O comportamento mostrou o impacto das 
chuvas na temperatura, pois a temperatura 
sempre tende a ser constante o dia inteiro, a 
não ser quando acontecem fatores, como a 
chuva, que reduzem a temperatura, até ela 
voltar ao normal novamente. 

C) O comportamento variou regularmente com a 
incidência do Sol, que é máxima na metade 
do dia, enquanto na sua ausência, a 
temperatura foi reduzida significativamente. 

D) O comportamento sugere a presença grande 
de nebulosidade, que quando interrompe a 
penetração dos raios solares, faz com que a 
temperatura diminua drasticamente, porém 
com o passar das nuvens, a temperatura 
voltou a subir. 

 
 
24 - A figura representa a Lua em diferentes 
posições de sua órbita ao redor da Terra.  



 

 

 

Começando pela Lua Nova, as fases da Lua ocorrem 
em que ordem?  

A) Nova, Crescente, Cheia e Minguante. 
B) Nova, Minguante, Cheia e Crescente. 
C) Nova, Cheia, Crescente e Minguante. 
D) Nova, Crescente, Minguante e Cheia. 

ARTES 

25 - Como é denominado o conjunto de movimentos 
e manifestações artísticas que teve início por volta de 
1945 (pós Segunda Guerra Mundial) e que dura até 
os dias atuais?  

A) Arte Moderna  
B) Arte Contemporânea  
C) Arte Barroca  
D) Arte Rupestre 

25- Durante uma apresentação musical, três 
instrumentos musicais diferentes tocavam a mesma 
nota. João estava na plateia, sentado na primeira 
fileira. Mesmo que os instrumentos estivessem 
tocando a mesma nota, com a mesma intensidade, 
ele pôde discernir cada um dos três. Qual é a 
propriedade do som que permitiu com que João 
fizesse a diferenciação das fontes sonoras? 

 

A) Intensidade 
B) Volume 
C) Duração 
D) Timbre 
  
27 - Leia o texto abaixo e observe a imagem da obra 
da artista Elieni Tenório.  

O título da obra refere-se a uma frase muito popular 
em determinada época, que era usada para se 
reportar às pessoas que procuravam aparentar o que 
não eram verdadeiramente. A essas pessoas que 
viviam de aparência costumava-se dizer a frase: 
“Fulano só quer ser o que a folhinha não marca”. 
Nessa imagem há uma gama de possibilidades de 
interpretações, desde a crítica às falsas aparências, 
à ideia de calendário, remetendo ao tempo e à 
fugacidade da beleza, além do alerta ao consumo 
excessivo, revelado pelo código de barras. 

 

 Considerando a linguagem da gravura, a imagem e 
o texto acima, avalie as afirmativas abaixo: 1- A 
xilogravura é uma técnica artística que se realiza pelo 
ato de gravar. O desenho é feito por meio de incisões 
em uma superfície de madeira. Em seguida, usa-se 
um rolo de pintura para passar a tinta sobre a 
madeira, não dando tempo para que esta seque, e 
então, imprime-se a madeira sobre o papel.  

2- A pirogravura é feita com a goiva a frio em uma 
matriz de couro.  

3- Na calcogravura utiliza-se uma pedra calcária 
para gravar o desenho em uma chapa de metal.  

4-Na litogravura ou litografia, o desenho é feito sobre 
uma pedra calcária com um lápis gorduroso. A base 
dessa técnica é o princípio de que a água não se 
mistura com o óleo.  

O correto está em:  

A) 1, 2 e 3, apenas.  
B) 2, 3 e 4, apenas.  
C) 1 e 4, apenas.  
D) 1, 2, 3 e 4. 

 
28 - (Enem-2017 - Adaptada) 

 

O texto matiza algumas transformações das funções 
da arte na atualidade. No trabalho citado, do artista 
Jaime Prades, considera-se a 

A) reflexão sobre a responsabilidade ambiental do 
homem. 
B) valorização da poética em detrimento do 
conteúdo. 
C) preocupação com o belo encontrado na natureza. 
D) percepção da obra como suporte da memória. 


