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PORTUGUÊS 
 

Questão 01 
 

 

O ponto de exclamação é usado na escrita para indicar diversos tipos de entonação exclamativa, como 
alegria, dor, entusiasmo, raiva, surpresa, entre outras ocorrências. Os pontos de exclamação indicam 
diferentes tons exclamativos. 
No exemplo acima, pode-se inferir que Cascão, um dos personagens da tirinha, faz uso do ponto de 
exclamação, no primeiro quadrinho, para 
a) mostrar o final de uma frase duvidosa. 
b) indicar surpresa por algo inesperado. 
c) destacar uma frase imperativa. 
d) sensibilizar Cascão por sua falta de higiene. 
e) enfatizar espanto ao se encontrar com um velho amigo. 
 

 

Questão 02 
 

Texto I 
A escrita faz de tal modo parte de nossa civilização que poderia servir de definição dela própria. A história 
da humanidade se divide em duas imensas eras: antes e a partir da escrita. Talvez venha o dia de uma 
terceira era — depois da escrita. Vivemos os séculos da civilização escrita. Todas as nossas sociedades 
baseiam-se no escrito. A lei escrita substitui a lei oral, o contrato escrito substitui a convenção verbal, a 
religião escrita se seguiu à tradição lendária. E, sobretudo, não existe história que não se funde sobre 
textos. 
 

Charles Higounet. A história da escrita. (Adaptações). 
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Texto II 

 
Disponível em: www.espacoeducar.net. Acesso em: 21/07/2022. 

 

Ao relacionar as informações do texto com a tirinha de Mafalda, pode-se concluir que: A escrita poderia 
servir de definição da nossa civilização, uma vez que 
a) as atuais tecnologias têm impedido os indivíduos de aprenderem a língua escrita.  
b) a escrita assegura as atividades humanas e dá condições dos indivíduos se informarem devidamente.  
c) as fake News têm contribuído para a modificação da escrita.  
d) por mais que a linguagem escrita seja importante, a língua falada se sobrepõe a língua escrita.  
e) a língua falada parou de se modificar a partir da escrita. 

 

 

Questão 03 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Disponível em: https://focusconsultoria.net. 
Acesso em: 08/09/2022. 
 

Para os filósofos, a ética é o conjunto de princípios que orientam o comportamento humano. Dentro do 
ambiente de trabalho, o termo já se relaciona mais às regras que ditam como um indivíduo ou grupo 
devem agir. É importante estabelecer a ética no trabalho, para que as organizações funcionem 
corretamente e os colaboradores saibam o que é esperado deles, o que também funciona como um canal 
de transparência para a sociedade.  

Disponível em: www.napratica.org.br. Acesso em 19/11/2021. 

 
Assinale a alternativa que apresenta o grupo de palavras que completa corretamente a frase abaixo. 
Dentro de um ambiente _____ de trabalho, é importante motivar o companheiro a não ____ em buscar 
_____ em suas ações. 
a) Amistoso / exitar / ecelencia. 
b) Amitozo / ezitar / ecelência. 
c) Amistoso / hesitar / exelencia. 
d) Amistoso / hesitar / excelência. 
e) Amistoso/ ezitar / ecelência. 

A ética ou filosofia moral é uma área de 
conhecimento que tem como objeto de 
investigação as ações humanas e seus 
princípios orientadores. Toda cultura e 
toda sociedade estabelecem-se baseada 
em valores definidos a partir de uma 
interpretação do que é o bem e o mal, o 
certo e o errado.  

 

Disponível em: https://brainly.com.br.  
Acesso em: 09/09/2022. 

https://focusconsultoria.net/
https://brainly.com.br/
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Questão 04 
 

Texto I 
Consumo de plásticos explode na pandemia e Brasil recicla menos de 2% do material 

 

 “Com o avanço do delivery de alimentos e do comércio eletrônico, além do maior uso de material 

hospitalar descartável como máscaras e luvas, o consumo de plásticos explodiu durante a pandemia do 

coronavírus. 

O aumento do volume de lixo plástico é bastante problemático num país onde apenas 1,28% deste material 

é reciclado, segundo dados da WWF citados pelo Atlas do Plástico, estudo inédito realizado pela 

organização sem fins lucrativos alemã Fundação Heinrich Böll. 

A título de comparação, o índice de reciclagem de latas de alumínio chegou a 97,6% em 2019, segundo 

dados da Abal (Associação Brasileira do Alumínio) e da Abralatas (Associação Brasileira dos Fabricantes de 

Latas). 

A fundação alemã chama atenção ainda para as 70 mil a 190 mil toneladas de lixo despejadas por ano no 

mar brasileiro pela população que vive na costa, um problema para a fauna e flora marinha, para a saúde 

das pessoas, comunidades tradicionais e o turismo, uma das atividades econômicas mais afetadas pela 

pandemia.” 
Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 03/08/2022. 

 

Texto II 

 
 

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso: 03/08/2022. 
 

Em relação as informações contidas nos dois textos, é correto afirmar que 
a) o consumo de plástico se tornou um problema somente após a pandemia, principalmente, os 
recipientes que chegam até os oceanos.  
b) o consumo de plástico tornou-se ainda mais alarmante após a pandemia, principalmente com o 
crescimento das entregas por delivery de alimentos, do comércio eletrônico e do uso de material hospitalar 
descartável.  
c) na pandemia, a reciclagem diminuiu para 1,28% e, com isso, 50% dos recipientes de plástico foram 
consumidos somente uma vez.  
d) segundo a Abralatas (Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas) houve um aumento, desde 2019, 
na reciclagem de latas de alumínio. Isso resultou na diminuição da reciclagem de plástico. 
e) segundo dados da WWF citados pelo Atlas do Plástico, estudo inédito realizado pela organização sem 

fins lucrativos alemã Fundação Heinrich Böll, o Brasil tem-se dedicado somente à reciclagem do alumínio.  
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Questão 05 
 
 

 
 

A linguagem verbal e a não verbal fazem parte da nossa comunicação cotidiana. 
Sobre a linguagem verbal e a não verbal, de acordo com o que está sendo apresentado nessa charge, é 
correto afirmar que 
a) ambos os tipos de linguagem são duas modalidades de comunicação que jamais serão empregadas 
juntas. 
b) esse tipo de linguagem não verbal também é conhecida como linguagem mista, pois utiliza diversas 
variantes da língua como é apresentado na charge acima. 
c) os dois personagens não usam a palavra escrita nem fazem uso da oralidade. Não se reconhece quem 
diz o quê. 
d) o médico, por exemplo, demonstra estar calado e até põe a mão na boca; por isso, pode-se afirmar  que 
o tipo de linguagem usada é a não verbal. 
e) o paciente usa a oralidade ao negar tudo sobre os seus pertences, portanto um bom exemplo da 
linguagem verbal. 
 

 

Questão 06 
Coração acelerado, aumento da transpiração, 
agitação e confusão mental são alguns dos sintomas 
imediatos durante um episódio de estresse. Todas 
essas alterações fisiológicas, no entanto, acontecem 
antes no cérebro. Isso porque, nesse momento, o 
corpo percebe uma situação de ameaça e precisa 
reagir de modo automático e quase imediato. “O 
estresse por si só não é algo intrinsecamente ruim. É 
uma resposta natural de nosso organismo a uma 
situação ameaçadora e que nos desperta uma reação 

de ‘luta ou fuga’ - tão necessária na ancestralidade para nos defendermos de predadores e outras 
ameaças”. O estresse, segundo a estudos, torna-se um problema quando persistente.  
Durante um episódio de estresse, uma das estruturas acionadas pelo nosso cérebro é o hipotálamo, que 
ativa a liberação de hormônios como o cortisol e a adrenalina, e são eles que preparam o nosso organismo 
para se defender. Nesse momento, o cérebro também aumenta a produção de endorfina, substância que 
tem efeito analgésico e deixa o corpo menos sensível à dor. 
 

Disponíveis em: https://noticias.uol.com.br; www.nucleode-stress.com.br. Acesso em 12/11/2021.  

https://noticias.uol.com.br/
http://www.nucleode-stress.com.br/
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Em qual destas frases, a vírgula foi empregada para fazer uma intercalação de texto: 
a) Coração acelerado, aumento da transpiração, agitação e confusão mental são alguns dos sintomas 
imediatos durante um episódio de estresse. 
b) O estresse, segundo estudos, torna-se um problema quando persistente.  
c) Durante um episódio de estresse, uma das estruturas acionadas pelo nosso cérebro é o hipotálamo. 
d) (...) uma das estruturas acionadas pelo nosso cérebro é o hipotálamo, que ativa a liberação de 
hormônios (...) 
e) Nesse momento, o cérebro também aumenta a produção de endorfina. 
 

 

Texto referente as questões 07 e 08 
 

  
Disponível em: https://institutoinclusaobrasil.com.br. Acesso em: 15/07/2022. 

 

A inclusão de pessoas com deficiência na educação 
 

Assim como com qualquer grupo socialmente vulnerabilizado, a história da inclusão das pessoas com 
deficiência na sociedade se entrelaça com o contexto econômico, político, social e cultural. É possível 
identificar quatro grandes paradigmas da visão das pessoas com deficiência durante a história: exclusão, 
segregação, integração e inclusão dessas pessoas na sociedade. Foi durante o paradigma da integração que 
surgiram as “instituições de educação especial” ou as classes especiais dentro das escolas comuns, que até 
hoje existem no contexto brasileiro. São instituições destinadas unicamente aos estudantes com 
deficiência, com currículo próprio e objetivos específicos de adaptação da pessoa à vida em sociedade, 
ensinando atividades da vida comum. 

 

Disponível em: https://pp.nexojornal.com.br. Acesso em: 21/07/2022. 

Questão 07 
 

A perspectiva da educação inclusiva traz como premissa a prevalência de um único sistema educativo para 
todos, ou seja, a inclusão de 
a) todo e qualquer tipo de pessoas com deficiência ou alta habilidade, na escola de educação especial.  
b) todas os indivíduos com deficiências mentais e/ou físicas, na escola de educação especial. 
c) todas as crianças com deficiências ou necessidades educativas especiais, na escola regular. 
d) cidadãos surdos e cegos na escola de educação especial, a partir do ensino obrigatório de Braille e da 
Língua de Sinais. 
e) estudantes com necessidades educativas especiais, em turmas de educação especial da escola regular. 
 

 

Questão 08 
 

Quanto à organização sintático-semântica do texto acima é correto afirmar: 
a) Os termos “paradigma” e “escolas” exercem a mesma função sintática. 
b) A forma verbal “identificar” tem como complemento o termo “paradigmas”. 
c) A oração “que surgiram” expressa uma ideia explicativa. 
d) As formas verbais:  “se entrelaça” e “identificar” exigem complemento. 
e) O conectivo “assim como” introduz uma oração que expressa ideia de conformidade. 
 

https://institutoinclusaobrasil.com.br/
https://pp.nexojornal.com.br/
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Questão 09 
 

 
 

Disponível em: https://tirasarmandinho.tumblr.com. Acesso em: 08/08/2022. 
 

De acordo com a tirinha, pode-se entender que:  
a) O personagem Armandinho não entende a pergunta que é feita e por isso responde de forma irônica.  
b) O sentido da pergunta do primeiro e último quadrinho é o mesmo.   
c) O personagem Armandinho, por ser criança, não entende que os seres humanos são superiores aos 
demais animais.  
d) Armandinho critica a pergunta do primeiro quadrinho por considerar que, implicitamente, o homem é 
colocado como um ser superior aos demais animais. Assim, no último quadrinho, ele refaz a frase para que 
não haja essa diferenciação.  
e) A tirinha traz uma crítica às pessoas que dizem defender os animais, mas, na verdade, consideram o 
homem superior.  
 

 

Questão 10 
 

Um motorista do interior vinha dirigindo por uma rua de 
uma grande metrópole quando se deparou com a placa 
ao lado: 
Ele, então, parou o carro, saiu para estudar melhor a tal 
placa e começou a saltar, traço por traço, por toda a faixa.  
Como muitas piadas, essa se baseia em um grande 
equívoco.  
O comportamento do motorista que explica mais 
adequadamente o efeito cômico da piada é o fato de ele 
a) parar o carro fora do acostamento numa rua 

movimentada. 
b) interpretar a placa pelo que ele viu no desenho. 
c) ler a mensagem como uma ordem para não 

desobedecer às leis de trânsito. 
d) não ter habilitação para dirigir. 
e) poder levar uma multa, uma vez que já não se 

lembrava do significado da placa exibida. 
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MATEMÁTICA 
 

 

Questão 11 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 16/07/2022. (Adaptações). 
 

A variância dos pesos citados na imagem é igual a 
a) 7,3. 
b) 17,0. 
c) 24,2. 
d) 35,5. 
e) 54,4. 

 
 
 
 
 

 

  

Questão 12 
 

A figura abaixo representa um mapa mental sobre progressão aritmética e pode ser usado para resolver o 
problema seguinte: 
“Numa estrada, existem somente dois postos da Polícia Federal instalados. Um deles está no quilômetro 10 

da estrada e o outro no quilômetro 820. Serão 
instalados mais postos da Polícia Federal 
consecutivos entre esses dois, mantendo-se 
sempre a mesma distância de 30 quilômetros 
entre dois postos”. 
Nessas condições, é correto afirmar que serão 
construídos mais quantos postos? 
a) 26. 
b) 27. 
c) 28. 
d) 29. 
e) 30. 
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Questão 13 
 

O bloqueio de tela é aquela tela da entrada do seu celular que, normalmente, é protegida com um código 
de senhas, um botão pra arrastar para o lado, ou até com leitor de digital, no caso de celulares mais novos 
e modernos. Muitos usuários não adotam esse recurso básico, porém essencial, e que pode minimizar o 
risco de ter os dados roubados, a identidade, a perda da privacidade ou mesmo uma dívida enorme na sua 
operadora. 

Disponível em: https://celular.pro.br. Acesso em 23/07/2022. 

 

 

 

 

 
 
 

① ② ③ 

④ ⑤ ⑥ 

⑦ ⑧ ⑨ 

Nessa tela de bloqueio com 9 pontos, cada ponto foi numerado (figura acima). 
Assim sendo, será gerado um código de senha escolhendo-se 5 desses números (pontos) em que os quatro 
primeiros serão consecutivos (por exemplo: 12349). 
Quantos códigos de senhas podem ser assim gerados? 
a) 9. 
b) 27. 
c) 45. 
d) 54. 
e) 90. 

 

 

Questão 14 
 
De acordo com os dados 
expostos, se a população 
brasileira hoje for 215 milhões 
de habitantes, então, o número 
de brasileiros que têm, pelo 
menos, um fator de risco para o 
desenvolvimento do diabetes é 
igual a quantos milhões? 
a) 1333. 
b) 133,3. 
c) 13,33. 
d) 1,333. 
e) 0,1333. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagem: https://www.farmaciadiabetes.com.br. Acesso em 16/07/2022. 

https://celular.pro.br/
https://www.farmaciadiabetes.com.br/
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Questão 15 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: www.otempo.com.br. Acesso em: 15/07/2022. 
 

De acordo com os dados apresentados acima, uma barra de chocolate com o peso de 165 g necessitará de 
quantos litros de água? 
a) 1.719,60. 
b) 2.837,34. 
c) 3.237,38. 
d) 52.109,09. 
e) 104.218,18. 
 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 
 

 

Questão 16 

 
“A evolução tecnológica tem contribuído para melhorar a vida das 
pessoas e empresas. Agora uma nova funcionalidade vai ajudar o 
acompanhamento médico dos pacientes. O professor Ralph Maddison e o 
Dr. Jonathan Rawstorn do Instituto de Atividade Física e Nutrição de 
Deakin desenvolveram uma plataforma digital para celulares que permite 
que médicos acompanhem os programas de exercícios de reabilitação de 
pacientes com problemas cardíacos.”  
 

Disponíveis em: www.istoedinheiro.com.br. Acesso em: 15/08/2022. 
 

O texto acima apresenta o exemplo de uma solução criativa. Além disso, é possível identificar 
características fundamentais de uma inovação tecnológica. 
Assim, analise as alternativas e indique aquela que relaciona, corretamente, essas características: 
a) Uma solução, para ser inovadora, deve ter relação com as características e os aspectos pessoais e 
impessoais de todos nichos de mercado. 
b) Uma solução tecnológica não apresenta, necessariamente, uma melhoria na qualidade de vida das 
pessoas, uma vez que resolver problemas não se relaciona com criatividade e inovação. 
c) Inovação tecnológica é colocar a solução em ação aplicando a criatividade, lançando no mercado algo 
que, de fato, resolve o problema (a dor) das pessoas. 
d) Independe da viabilidade técnica, ou seja, mesmo que não possa ser colocada em prática, se um projeto 
possui características da criatividade, trata-se de uma inovação tecnológica. 
e) Considera-se uma inovação tecnológica aquele produto ou serviço em que o criador da solução possui 
conhecimentos específicos em desenvolvimento de softwares e aplicativos mobile. 
 

http://www.otempo.com.br/
http://www.istoedinheiro.com.br/
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Questão 17 
 
 
 
De acordo com dados do 
Distrito DataMiner (2020), 
no Brasil, as Healhtechs 
(startups voltadas à saúde) 
já se equiparam com as 
iniciativas em educação, 
finanças e do ramo 
imobiliário. Além disso, 
conforme apresentado no 
gráfico ao lado, as startups 
brasileiras que melhoram a 
gestão em clínicas, hospitais 
e laboratórios estão na 
liderança, com 25% das 
healthtechs. (HealthTech 
Mining Report 2020.  

 

 

 
 

Disponíveis em: https://materiais.distrito.me. Acesso em: 15/08/2022). 

Dito isso, é possível relacionar o contexto apresentado com a abordagem de Drucker (2019) que descreve 
sete fontes para uma oportunidade inovadora.  
Portanto, do ponto de vista interno, ou seja, dentro do mercado específico que se analisa, a saber: o setor 
de saúde, indique entre as alternativas aquela que melhor descreve as iniciativas de startups healthtechs 
brasileiras e sua relação com fontes de oportunidade inovadora: 
a) O surgimento das startups healthtechs indicam uma mudança nas questões demográficas e 
populacionais no Brasil, especialmente, no contexto pós-pandemia. 
b) A inovação baseada nas necessidades do processo justifica o surgimento das healthtechs brasileiras que 
focam em prestar um serviço proativo dentro e fora do contexto hospitalar.  
c) O sucesso inesperado, o fracasso inesperado, o evento externo inesperado são contextos que melhor 
descrevem o cenário de surgimento das healthtechs no Brasil. 
d) As mudanças na estrutura do setor industrial ou na estrutura do mercado que apanham a todos 
desprevenidos. 
e) As mudanças em percepção e novos conhecimentos, tanto científico como não científico, justificam o 
surgimento das healthtechs no Brasil. 
 

 

Questão 18 
 

“Talvez, um dos maiores mitos a respeito de novas ideias 
de negócios seja de que devam ser únicas. O fato de uma 
ideia ser ou não única, não importa. O que importa é 
como o empreendedor utiliza sua ideia, inédita ou não, de 
maneira a transformá-la em um produto ou serviço que 
faça sua empresa crescer”. 
 

Disponíveis em: DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: 
transformando ideias em negócios. 7. ed. São Paulo, SP: Empreende. 

2018; https://blog.iclinic.com.br. Acesso em: 15/08/2022. 
 

https://materiais.distrito.me/
https://blog.iclinic.com.br/
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Posto isso, imagine o contexto em que, você, estudante de medicina recém-formado, vê-se diante de uma 
oportunidade de empreendedorismo em sua área, aparentemente interessante. Diante disso, ao estudar 
empreendedorismo como parte do currículo nos cursos de medicina, qual a contribuição efetiva dessa 
disciplina? 
a) Formar profissionais completos, com foco no desenvolvimento das funções da sua área fim que é o 
cuidado médico de pessoas. 
b) Capacitar esses profissionais para desenvolver características empreendedoras, como exemplo a 
participação no papel de observador, no desenho de fluxos e nos processos de trabalho. 
c)  Orientar profissionais da saúde a tomar decisões sobre diagnósticos da sua área, além de possibilitar que 
os resultados das suas ações sejam satisfatórios do ponto de vista técnico. 
d) Sistematizar a forma de pensar dos médicos, tornando-os metódicos sob o ponto de vista de reconhecer 
padrões. 
e) Preparar médicos para desenvolver características próprias de um empreendedor, tais como liderança, 
otimização de processos e tomada de decisões. Além de inseri-los no mundo da criatividade e inovação. 
 

 

Questão 19 
 

Observe a tirinha a seguir: 
 

 
 

Disponível em: Museu De Microbiologia Do Instituto Butantan. Antologia de tirinhas. São Paulo: Instituto Butantan, 2021. 
Acesso em 15/08/2022. 

 

A ilustração acima, apresenta um contexto de um empreendedorismo inovador e ao mesmo tempo, focado 
na responsabilidade socioambiental. Trata-se da tirinha “os parças do meio ambiente”, na qual o Museu de 
Microbiologia do Instituto Butantan (2021) retratou o seguinte caso: 
"Tchau, preguiça! Tchau, sujeira! Adeus cheirinho de suor! Lava, lava, lava...". Quem aí lembra dessa música 
composta por Hélio Ziskind e que embalou a infância de inúmeros brasileiros, mostrando o banho como um 
momento importante e descontraído? Para realizar esse hábito cotidiano, precisamos de um elemento 
fundamental: o sabonete! Segundo historiadores, o sabão foi criado há mais de 4.000 anos e, no início, a 
sua produção era feita com gordura e cinzas. 
Ao longo do tempo, novas formas de fabricá-lo foram criadas. Hoje, o sabão é utilizado em várias 
atividades, como lavagem de louças e roupas, além do banho. No Peru, como parte da tradição herdada 
dos Incas, mulheres ainda lavam roupas às margens dos rios. Um momento de socialização, mas que traz 
problemas ambientais, como a poluição dos corpos d’água. Pensando nisso, empresas da região se uniram 
e criaram um sabão com bactérias capazes de degradar os poluentes, melhorando em até 75% a qualidade 
da água.” 
 

Disponível em: www.butantan.gov.br. Acesso em 15/08/2022. 
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Acerca do contexto da tirinha e do caso apresentado, no que se refere ao empreendedorismo social, 
assinale a alternativa correta que mostra que: 
a) O maior problema do empreendedor é a falta de recursos para montar um novo negócio.  
b) O principal problema de um negócio nascente é a falta conhecimento em biotecnologia. 
c) O apelo social é algo irrelevante do ponto de vista da sustentabilidade do negócio. 
d) Ao identificar um problema, a empresa criou um produto inovador e com apelo social. 
e) Mesmo com apelo social, o lucro do negócio deve vir em primeiro lugar. 

 

 

Questão 20 
 

A Revolução Digital nos fez despertar para uma nova consciência em todos os níveis da sociedade. Como 
não poderia deixar de ser, também afetou sensivelmente a consciência dos dois lados do balcão: tanto de 
empregados quanto dos empregadores. Estamos diante de um efeito dominó que nos levará para a 
mudança mais radical na história do trabalho. Num futuro próximo, não haverá empresas. Pelo menos, não 
como elas são hoje. Seremos todos freelancers/autônomos/profissionais liberais [...]. 
Inclusive, essa é outra diferença. Não haverá profissões (condição estática), apenas atividades (condição 
fluida).  
As empresas (estáticas) darão lugar a grupos de trabalho (fluidos), que se reunirão ao redor de propósitos 
comuns. Eles durarão o tempo que se fizerem necessários para os participantes. E não focados nos 
contratos e nas suas respectivas legislações. Não haverá chefe ou contratante. As lideranças serão 
circunstanciais e rotativas, nunca fixas. Portanto, não haverá cargos (estáticos), mas funções momentâneas 
(fluidas). O propósito e o legado serão os líderes invisíveis. 

 

Disponíveis em: MATTOS, Tiago. Vai lá e faz: como empreender na era digital e tirar ideias do papel. Rio Grande do Sul: Belas 
Letras, 2019. (O Futuro das Empresas). Acesso em: 15/08/2022. 

Figura disponível em: https://flic.kr/p/9AbBqy.  Acesso em: 12/08/2022. 
 

Ao analisar o texto acima, fica claro que o movimento de transformação digital se aplica em todas as áreas.  
Trazendo para o contexto das empresas do mercado de saúde e seu relacionamento com o colaborador da 
era digital, é possível inferir que as empresas devem  

 
a) dar liberdade para colaborador ser criativo, buscando 
implementar processos de contratações dinâmicos e com 
respeito à diversidade; o trabalho será baseado em 
projetos e focado na qualidade da entrega do 
colaborador. 
b) focar na estruturação rígida dos processos, realizar 
contratações em massa, focar na produtividade e 
implementar uma cultura de resultados acima de tudo, 
uma vez que o ambiente de muita liberdade no local de 
trabalho atrapalha nos resultados. 
c) contratar pessoas que acreditem na cultura de custo 
mínimo, focando no equilíbrio financeiro acima de tudo. 
Questões como desenvolvimento ágil dos processos e 
experiência do usuário se aplicam, especificamente, aos 
objetivos específicos dos departamentos de criatividade e 

inovação. 
d) focar nos modelos de trabalhos efetivos, como o presencial, por exemplo. Modelos de trabalho híbrido 
ou 100% home-office interferem na produtividade e aumentam a rotatividade das contratações, uma vez 
que poucas pessoas se adaptam a esse tipo de jornada de trabalho. 
e) dar liberdade para o colaborador gerir seu tempo de trabalho, independente da qualidade das entregas. 
Questões de produtividade e qualidade de vida no trabalho devem ser equilibradas por meio do diálogo 
constante entre colaborador e líderes. 

 
 
 

 

https://flic.kr/p/9AbBqy
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BIOLOGIA 
 

 

Questão 21 
 

A membrana plasmática é a principal responsável pela manutenção da identidade da célula. O modelo da 
membrana plasmática aceito atualmente, denominado modelo do mosaico fluido, foi proposto em 1972, 
pelos cientistas S. J. Singer e G. Nicolson.  

 
Disponível em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. 

Acesso em: 15/07/2022. (Adaptações). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: www.mundoeducacao.uol.com.br. Acesso em 20/07/2022. 
 

Em relação ao esquema da membrana celular, assinale a alternativa correta. 
a) A membrana é basicamente constituída por uma bicamada de triglicerídeo e pontuada por colesterol 
(número 1). 
b) As proteínas, presentes nas membranas diferem de célula para célula e determinam a função específica 
de cada tecido (número 3). 
c) Os carboidratos são encontrados na face interna e externa das membranas, associados às proteínas ou 
aos lipídeos, originando os glicolipídeos (números 2, 4). 
d) O glicocálice, carboidratos associados às proteínas, é importante sinalizador do processo de mitose da 

célula, pois ativa a replicação e a transcrição ao se ligar no operon do DNA. 

e) Na base da membrana, são observados os citoesqueletos (número 5), formados por actina e miosina, 
com função de contrair a célula no processo de exocitose. 

 

 

Questão 22 
 

O estado do Espírito Santo já possui casos de varíola dos macacos, e o país, mais de 1.000 contaminados. A 
Organização Mundial de Saúde (OMS) decretou no dia 23 de julho de 2022 “Estado de Emergência de 
Saúde Global” para a patologia. As figuras abaixo representam o vírus da Varíola dos Macacos (1) e 
esquema do vírus da Varíola Humana (2).  
 

Disponíveis em: Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Manual do Professor. São Paulo: Saraiva Didático V. 2, 2016; figura: 
www.terra.com.br/noticias; www.google.com. Acesso em: 19/07/2022. Acesso em: 19/07/2022. 

         
                       Fig.1                                              Fig. 2 

 

http://www.mundoeducacao.uol.com.br/
http://www.terra.com.br/noticias
http://www.google.com/
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Considere seus conhecimentos sobre o assunto e assinale a resposta correta: 
a) O vírus da varíola é transmitido por meio de gotículas de saliva, entre outros. 
b) As figuras representam os vírus organizados em uma única célula e envelopados. 
c) O vírus só pode ser visualizado ao microscópio ótico e ao microscópio eletrônico. 
d) O vírus se reproduz sozinho já que possui DNA de dupla hélice como material genético. 
e) A picada de um mosquito é o outro meio, muito usual, de transmissão dos vírus da varíola. 
 

 

Questão 23 
 

A produção de cerveja artesanal, bebida produzida pela fermentação de cereais maltados ou não maltados, 
tem-se destacado no Brasil, nos últimos anos. Outro destaque é a produção de iogurtes, no qual 
microrganismos fazem uso da lactose, presente no leite. A produção de lactato ocorre também nos 
músculos, e esse produto é recolhido pelo fígado para o processo de gliconeogênese. 
 

 
Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015; Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. 

Manual do Professor. São Paulo: Saraiva Didático, V. 2, 2016. (Adaptações). 
 

Observe o esquema e assinale a alternativa correta: 
a) No processo de fermentação, etapa de fabricação da cerveja, as moléculas de piruvato são 
descarboxiladas e reduzidas a etanol. 
b) A formação de ácido lático, presente no iogurte, é resultante da descarboxilação da glicose em frutose, 
com posterior redução pelo FADH2.  
c) Na produção de iogurte, os microrganismos fazem uso da lactose, um dipeptídeo, e a degradam até 
piruvato, com posterior a oxidação até lactato.  
d) Outra via de formação de lactato ocorre nos músculos quando estão em repouso e em presença de 
elevadas concentrações de O2 e mioglobina oxigenada. 
e) A fermentação envolve a formação de ATP e na degradação da glicose até piruvato, o quantitativo do 
nucleotídeo formado varia de 36 ou 38 moléculas, considerando a cadeia respiratória. 
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Questão 24 
 

O branqueamento dos corais é considerado um sério problema ecológico, associado ao aumento da 
temperatura das águas dos oceanos. Esse fenômeno acontece devido à morte de minúsculas algas, 
denominadas zooxantelas, que vivem em relação mutualística com o coral. Nesse sentido, os corais podem 
ser utilizados como “termômetros” que indicam alterações na temperatura das águas dos oceanos. 
 

Disponível em: Silva Jr., C., S. Sasson & N. Caldini-Jr. 2015. Biologia. 6. ed. São Paulo: Saraiva. Acesso em: 15/08/2022. 

 
 
 
A foto ao lado mostra o branqueamento de corais. Esse 
fenômeno tem sido observado em diversas partes dos 
oceanos, com consequências negativas para o 
funcionamento dos ecossistemas marinhos. 

 

Disponível em. https://oeco.org.br. Acesso em: 15/08/2022. 
 
 
 
 

A morte das algas e a consequente perda da relação de mutualismo entre o coral e as algas geram 
problemas aos pólipos que formam os corais, porque impedem 
a) o desenvolvimento de células reprodutivas. 
b) os corais de adquirirem alimento por filtração. 
c) a absorção do oxigênio, afetando o metabolismo aeróbico. 
d) a aquisição de nutrientes, derivados da fotossíntese das algas. 
e) a assimilação de compostos nitrogenados, resultante do metabolismo das algas. 

 

 

Questão 25 
 

Os hormônios, produzidos pelas glândulas endócrinas, exercem seus efeitos sobre órgãos alvos ou mesmo 
tecidos. A hipófise produz as trofinas hipofisárias e armazena a oxitocina e a vasopressina, produzidas pelo 
hipotálamo, que também sintetiza os hormônios de liberação. Esses hormônios, por sua vez, estimulam ou 
inibem a hipófise.  
 

Disponível em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Acesso em: 
15/07/2022. (Adaptações). 

 

Considere seus conhecimentos sobre hormônios, observe a 
figura ao lado e assinale a alternativa correta: 
a) A adeno-hipófise produz três hormônios gonadotrópicos, o 
hormônio luteinizante (LH), o folículo estimulante (FSH) e o 
progestacional (ALD). 
b) O FSH estimula os folículos ovarianos a produzirem óvulos, 
e esses folículos em desenvolvimento secretam a prolactina 
(PL) e o hormônio luteinizante (número 3). 
c) A liberação de estrogênio pela adenoipófise induz o feed-
back negativo, o que impede a hipófise e o hipotálamo de 
liberarem seus respectivos hormônios, FSH e LH. 
d) A liberação do GnRH (hormônio liberador de 
gonadotrofina) é a resposta do hipotálamo para inibir a 
síntese de trofinas hipofisárias, como o FSH e o LH (número 2). 
e) Após a ovulação, o LH estimula o desenvolvimento do 
corpo lúteo, que, por sua vez produz a progesterona, 
hormônio responsável pelo crescimento do endométrio. 
 
 
 
 

 Disponível em: www.mundoeducacao.uol.com.br.  
Acesso em: 15/07/2022. 

https://oeco.org.br/
http://www.mundoeducacao.uol.com.br/
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Questão 26 
 

 
 
A maior parte dos seres vivos é incapaz de utilizar 
diretamente o nitrogênio do ar atmosférico, apesar do 
elemento fazer parte dos aminoácidos, proteínas e 
bases nitrogenadas. Somente poucas espécies de 
microrganismos retiram o nitrogênio do ar e o utiliza 
em substâncias utilizáveis pelos seres vivos.  
 

Disponíveis em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini 
Junior, Nelson. Biologia, 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015. Figura: 

https://brasilescola.uol.com.br. Acesso em: 15/08/2022 
(Adaptações). 

                                          

 
 
 
 

Observe o esquema acima e assinale a alternativa correta: 

a) A fixação de N2 está relacionada à incorporação do elemento pelas bactérias do solo na forma de NO2
- 

(nitritos). 
b) Esse processo de fixação é desempenhado somente por bactérias do gênero Rhizobium, que vivem em 
mutualismo com leguminosas. 

c) A estabilização da amônia no solo, nas formas de nitritos (NO2
-) e nitratos (NO3

-), é realizada por ação 

de bactérias do gênero Nitrosomonas e Nitrobacter. 
d) A amônia, originada pela decomposição de matéria orgânica, bem como os produtos nitrogenados 
liberados na forma de ureia e ácido úrico, são também convertidos no solo a N2 que volta para a atmosfera. 
e) O papel das bactérias desnitrificantes é essencial também para a fixação de enxofre do solo, já que esse 
elemento é incorporado à matéria orgânica pelo vegetal e origina aminoácidos sulfurados como a 
metionina. 
 

 

Questão 27 
 

O sangue é um tecido conjuntivo especial e, pelo fato de ser líquido, desempenha função importante no 
transporte de substâncias no interior do organismo. Além disso, o sangue participa das regulações hídricas, 
acidobásica e osmótica, sempre em isotonia com os demais tecidos. Apesar de seu aspecto homogêneo, 
apresenta-se como uma mistura heterogênea quando analisado ao microscópio, onde se distinguem duas 
partes: o plasma e os elementos figurados do sangue. 
 

Disponível em: Lopes, Sônia; Rosso, Sergio. Biologia. 3. ed. Saraiva SP, Vol 3, 2016; Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini 
Junior, Nelson.  Biologia 6. ed. Saraiva SP, 2015. Acesso em: 15/08/2022. (Adaptações). 

 

Considere seus conhecimentos sobre o assunto e assinale a afirmativa correta: 
a) Entre os elementos figurados do sangue estão as hemácias, os leucócitos e o mais recentemente 
descoberto, os hematócritos.  
b) Os leucócitos são classificados em dois grupos: os granulócitos, como por exemplo, os neutrófilos, e os 
agranulócitos, como os linfócitos.  
c) O eosinófilo, classificado como agranulócito, tem função de liberar o anticoagulante heparina além da 
histamina, substância de processos alérgicos.  
d) O monócito, um granulócito, desempenha a importante função de defesa do organismo, pois é 
responsável pela produção de anticorpos e da eliminação de células infectadas.  
e) As plaquetas, classificadas como granulócitos, participam dos processos de coagulação sanguínea e 
originam-se de grandes células da medula óssea, denominadas protrombinas.  
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Questão 28 
 

Os ácidos nucleicos são o DNA (ácido desoxirribonucleico, ou ADN) 
e o RNA (ácido ribonucleico, ou ARN). Tanto o DNA como o RNA são 
macromoléculas, constituídas de unidades ligadas entre si, os 
nucleotídeos. Uma única molécula de DNA ou RNA pode ser 
formada por milhares de nucleotídeos.  
A estrutura, ao lado, representa um 
a) ribonucleotídeo, pois o carbono 2’ está ligado à hidroxila. 
b) nucleotídeo de DNA, pois o carbono 5’ está ligado à timina. 
c) nucleotídeo de RNA, pois o carbono 1’ está ligado à uracila. 
d) desoxirribonucleotídeo, pois o carbono 5’ está ligado à timina.  
e) desoxirribonucleotídeo, pois a base nitrogenada é uma 
pirimidina 
 

 

Questão 29 
 

Desde os nossos avós, todos têm uma receitinha para curar a gripe ou problemas emocionais, como chá de 
alho ou chá de camomila. Muitas das drogas utilizadas na medicina ocidental são extraídas de plantas, e as 
ervas medicinais são utilizadas por, aproximadamente, 85% da população mundial.  
 

Disponível em: Silva Junior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2015; Lopes, Sônia; 
Rosso, Sergio. Manual do Professor São Paulo: Saraiva Didático, V. 2, 2016. Acesso em: 15/07/2022. (Adaptações). 

 

                   
1                                           2                                          3 
Disponível em: www.tuasaude.com. Acesso em: 15/07/2022. 

 

Observe as afirmativas abaixo e assinale a opção correta: 
a) Como observado nas figuras 1 e 2, a camomila apresenta um tipo de inflorescência, denominada 
Umbela Composta. 
b) A camomila apresenta no centro da flor, uma coroa amarela, fig. 2, cujo conjunto floral apresenta um 
diâmetro de 20 centímetros. 
c) As raízes subterrâneas, como os rizomas, aqui representados pelo alho, fig. 3, podem armazenar 
grandes quantidades de reservas nutritivas. 
d) Os bulbos são classificados como caules e folhas subterrâneas, e, no alho, cada dente é um pequeno 
bulbo e, por isso, classificado como bulbo composto fig. 3. 
e) Tanto a camomila quanto o alho são exemplos de vegetais que apresentam tipo de raiz bem distinta, a 
pivotante, que aumenta a fixação no solo e resiste às intempéries. 

 

 
 
 
 
 
 

http://www.tuasaude.com/
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Questão 30 
 

Baseada em uma tecnologia que se vale da ação de moléculas de RNA mensageiro (mRNA) sintetizada em 
laboratório para estimular uma resposta imunológica específica contra o vírus Sars-CoV-2, os dois 
imunizantes com melhores resultados nos testes em seres humanos, ambos com cerca de 95% de eficácia, 
inauguraram a era das chamadas vacinas gênicas”.  
 

Disponível em: www.uol.com.br. Acesso em:02/07/2022. 
 

O esquema abaixo, mostra como as vacinas de mRNA funcionam. 
 
 
 

Sobre as vacinas de mRNA contra a COVID-19, 
marque a alternativa correta: 
a) O mRNA sintético das vacinas chega às células 
dendríticas e dá instruções para que essas 
produzam anticorpos contra o vírus. 
b) As células dendríticas localizam as proteínas 
Spike, produzidas pelas células humanas, e 
acionam o sistema imune adaptativo. 
c) Quando o corpo identifica o mRNA viral inicia, 
imediatamente, a resposta imunológica através 
da produção de anticorpos por células T. 
d) As vacinas de mRNA são capazes de alterar o 
DNA das células humanas, causando mutações. 
e) As vacinas de mRNA promovem a imunização 
passiva do indivíduo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

QUÍMICA 
 

Questão 31 
 

A densidade da água varia de acordo com a temperatura de um líquido. O gráfico abaixo apresenta a 
variação da densidade de uma amostra de água em função da sua temperatura.  
 

Disponível em: Feltre, Ricardo. Química. 7. ed. São Paulo. Moderna, 2008. Vs.: 1, 2 e 3. Acesso em: 16/07/2022. 
 

Ao analisar o gráfico, podemos concluir que o volume de água 
 

 
 
 
 
a) diminui com o aumento da temperatura. 
b) varia, linearmente, com a temperatura. 
c) não varia com a temperatura. 
d) é mínimo a 4°C. 
e) é maior a 0°C do que a 10°C. 
 
 
 
 

 
 

http://www.uol.com.br/
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Questão 32 
 

As ilustrações abaixo representam as estruturas de diferentes substâncias, em temperatura de 25°C. 
 

 
Assinale a alternativa, cujos componentes podem estar representados nas figuras acima. 
a) (1) Dióxido de enxofre; (2) Cloreto de sódio; (3) Cobre. 
b) (1) Dióxido de enxofre; (2) Cobre; (3) Cloreto de sódio. 
c) (1) Cloreto de sódio; (2) Cobre; (3) Dióxido de enxofre. 
d) (1) Cobre; (2) Cloreto de sódio; (3) Dióxido de enxofre. 
e) (1) Cloreto de sódio; (2) Dióxido de enxofre; (3) Cobre. 
 

 

Questão 33 
 

Avalie a figura abaixo e assinale a alternativa com a palavra que preenche de forma correta a letra X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Etano. 
b) Eteno. 
c) Etino. 
d) Propino. 
e) Propano. 
 

 

Questão 34 
 

Os gases bromo e hidrogênio estão confinados em balões 
interligados por um tubo com torneira, como apresentado na 
figura ao lado. Após a abertura da torneira, os gases se 
misturam e passam a ocupar todo o espaço comum. 
Considerando que não há reação química entre os gases, qual 
será, aproximadamente, a pressão do sistema após a abertura 
da torneira? 
a) 1,6 atm. 
b) 8,6 atm. 
c) 5,4 atm. 
d) 3,4 atm. 
e) 4,6 atm. 

 
Disponível em: Feltre, Ricardo. Química. 7. ed. São Paulo. Moderna, 2008. Vs.: 1, 2 e 3. 

Acesso em: 12/07/2022. 
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Questão 35 
 

Assinale as alternativas que preenchem as lacunas com os números 1, 2, 3 e 4: 
 

Fórmula Nome Função química 

MgSO3 (1) Sal 

NH4NO3  Nitrato de amônio (2) 

(3) Ácido cloroso Ácido 

Al(OH)3 Hidróxido de alumínio (4) 
 

a) (1) Sulfato de magnésio; (2) Base; (3) HClO; (4) Sal. 
b) (1) Sulfito de magnésio; (2) Sal; (3) HClO3; (4) Base. 
c) (1) Sulfato de magnésio; (2) Sal; (3) HClO; (4) Base. 
d) (1) Sulfito de magnésio; (2) Sal; (3) HClO2; (4) Base. 
e) (1) Sulfato de magnésio; (2) Sal; (3) HClO2; (4) Base. 
 

 

Questão 36  
 

Determine o calor de combustão para 2 mols de etanol, utilizando as equações balanceadas abaixo: 
 

Equação △H°f (kJ/mol) 

C(s) + O2(g)  CO2(g) - 394 

H2(g) + O2(g)  H2O(l) - 286 

2C(s) + 3H2(g) + O2(g)  C2H5OH(l) - 278 
 

a) + 2.736 kJ. 
b) - 1.785 kJ. 
c) - 2.736 kJ. 
d) + 1.785 kJ. 
e) - 1200 kJ. 
 

 

Questão 37  
 
A água gaseificada ao lado possui o pH 
mais baixo do que a água pura, visto 
que possui gás carbônico dissolvido.  
Qual (is) das substâncias apresentada(s) 
na figura poderia(m) ser escolhida(s) 
para aumentar o pH da água 
gaseificada? 
a) 1. 
b) 2. 
c) 3. 
d) 1 e 2. 
e) 2 e 3. 
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Questão 38 
A figura ao lado mostra o aquecimento de uma solução 
saturada com corpo de fundo, que estava, inicialmente a 
20°C. Ela foi aquecida a 80°C e, deixada em repouso, 
retorna lentamente a 20°C. 
Em relação aos resultados provenientes dessas variações 
de temperatura apresentadas nessa figura, assinale a 
alternativa correta: 
a) A solução, representada na figura 2, pode ser chamada 
de insaturada, visto que há uma maior quantidade de 
soluto dissolvido do que na solução da figura 1. 
b) O grau de solubilidade do sal não se altera com o 
aumento da temperatura. O que ocorre é um aumento da 
polaridade do sal em função do aumento do grau de 
agitação das moléculas. 

c) O aumento da temperatura (figura 2) proporciona o aumento do coeficiente de solubilidade do sal, que 
resulta na solubilidade do corpo de fundo da figura 1. 
d) No béquer da figura 1 existe um equilíbrio químico homogêneo entre o sal (corpo de fundo) e os íons, 
provenientes, desse sal e que constituem a solução. 
e) O béquer da figura 3 está em repouso e, mesmo com agitação, as partículas de sal não irão precipitar. 
 

 

Questão 39 
 

Mais de 99% dos átomos, presentes na natureza, são considerados estáveis. Cerca de 1%, de forma 
espontânea, tende a decompor-se após um certo período, liberando radiação. Os átomos radioativos 
emitem as seguintes radiações: alfa, beta e gama. Elas afetam de forma diferentes os materiais, visto que 
possuem graus de penetração, como apresentado na figura abaixo. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disponível em: Feltre, Ricardo. Química. 7. ed. São Paulo. Moderna, 2008. Vs.: 1, 2 e 3. Acesso em: 10/08/2022. 

 

Em relação a essas radiações, assinale a alternativa correta: 
a) A radiação alfa, representada por (1), possui o menor poder de penetração e tem carga negativa. 
b) As radiações gama, representada por (3), são ondas eletromagnéticas e, dessa forma, possuem grande 
poder de penetração. 
c) A radiação beta, representada por (2), é facilmente atraída por uma placa eletricamente negativa. 
d) A radiação alfa, representada por (3), é constituída de 4 prótons e 2 elétrons, sendo carregada 
positivamente. 
e) A radiação beta, representada por (2), é um elétron projetado, diretamente, da eletrosfera de um átomo 

radioativo, possuindo carga negativa. 

Disponível: https://mundoeducacao.uol.com.br.  
Acesso em: 10/08/2022. 

https://mundoeducacao.uol.com.br/
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Questão 40 
 

A tetraciclina é um antibiótico amplamente utilizado no tratamento de diversas infecções causadas por 
bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. 
Ela possui a seguinte estrutura química: 
 

OH OH

OH
HO CH3

N

OH
O O O

NH2

CH3H3C

 
Assinale a alternativa que cita todas as funções orgânicas, presentes na molécula de tetraciclina. 
a) Álcool, amina, amida, fenol, cetona. 
b) Álcool, amida, enol, fenol, cetona, aldeído. 
c) Álcool, amina, amida, enol, cetona. 
d) Álcool, amina, amida, enol, fenol, cetona. 
e) Álcool, amina, amida, enol, fenol. 
 

FÍSICA 
 
 

Questão 41 
 

 
 
 
 
 
 

Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 06/08/2022. 
 

O navio russo Almirante Kuznetsov dispara um míssil Zircon em direção a um alvo que está a 500 km de 
distância do navio que irá desenvolver, ao longo desse percurso, uma velocidade média igual à sua 
capacidade de viajar.  
Se a velocidade do som é de 340 m/s, o tempo gasto para o míssil atingir o alvo será de quantos minutos? 
a) 2,72. 
b) 8,25. 
c) 15,0. 
d) 19,1. 
e) 24,5. 

 
 
 
 

https://g1.globo.com/
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A reportagem abaixo se refere às questões 42 e 43: 
 

“A guerra entre Rússia e Ucrânia colocou em pauta 
os temores sobre novos acidentes nucleares de 
grandes proporções como em Chernobyl, na cidade 
de Pripyat, em território ucraniano, na extinta União 
Soviética, em 1986, uma das maiores tragédias 
nucleares da história da humanidade. 
A usina nuclear funciona como uma termelétrica, ou 
seja, funciona a partir da energia liberada por 
qualquer produto que possa gerar calor. Em geral, os 
combustíveis (carvão, gás natural, diesel ou óleo 
combustível, por exemplo) aquecem a água em uma 
caldeira. 

  
 

          Disponível em: https://valor.globo.com.  Acesso em: 07/08/2022. 

Questão 42 
“Esse vapor gerado pelo aquecimento da água gira as turbinas por meio de um trabalho mecânico que é 
convertido em potência eletromagnética no gerador.” 
O processo de conversão de energia que permite a transformação da energia mecânica em elétrica é dado 
pela: 
a) Lei de Haliday. 
b) Lei de Bohr  
c) Lei de Heisenberg.  
d) Lei de Faraday. 
e) Lei de Boyce-Dylan. 

 

 

Questão 43 
 

“A fissão dos átomos de urânio ocorre dentro das varetas do elemento combustível (componente que 
contém, de forma vedada, o combustível nuclear). A divisão do núcleo dos átomos aquece a água - que 
passa pelo reator a uma temperatura de 320°C.” 
Levando em consideração o comportamento do diagrama de fase da água, para evitar a ebulição dela no 
processo e manter a usina funcionado, o mais provável é 
a) transportar a água para uma câmara fria até que a temperatura fique abaixo de 100°C. 
b) manter a pressão do sistema bem baixo com o próprio vapor de água, para evitar a ebulição da água.  
c) manter a pressão do sistema bem alta com o próprio vapor de água, para evitar a ebulição da água. 
d) a água na Ucrânia tem sua temperatura de ebulição acima de 320°C. 
e) acoplar um sistema de resfriamento com nitrogênio líquido a 77 K. 
 

 

Questão 44 
 

A figura ao lado mostra três capacitores iguais ligados em uma 
diferença de potencial de 220V. Os capacitores possuem 

capacitâncias ,  .  
A carga armazenada pela associação dos 3 capacitores será de 
a) . 

b) . 

c) . 

d) . 

e) . 

https://valor.globo.com/
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Questão 45 
 

Normalmente, ter baixas temperaturas significa 
alto consumo de eletricidade, o que, por sua vez, 
geralmente, significa uma alta pegada de carbono 
e o risco de emissões de gases refrigerantes que, 
muitas vezes, têm alto potencial para favorecer o 
aquecimento da Terra. Cientistas da Universidade 
de Saarland, na Alemanha, estão desenvolvendo 
um sistema de refrigeração que pode romper esse 
ciclo. Trata-se de uma tecnologia que consegue 
resfriar o ar flexionando o que os criadores 
chamam de músculos artificiais, materiais com 
memória que conseguem dissipar o calor. Nossos 
processos são energeticamente eficientes e não 
requerem o uso de fluidos refrigerantes 
prejudiciais ao clima. Na verdade, nossa tecnologia é até 15 vezes mais eficiente do que os sistemas 
baseados em refrigerantes convencionais, compara, em comunicado, Stefan Seelecke, o líder do grupo. 

 

Disponíveis em: https://www.correiobraziliense.com.br. Acesso em: 10/08/2022. 
 

Considere que os pesquisadores consigam construir um ar-condicionado de 9000 BTU (1 BTU = 0,293W), 
que necessita de 1,00 h para fazer com que a temperatura do ambiente saia de 36,0°C para 21,0°C. A sala 
na qual o ar-condicionado está operando possui as dimensões 10,0 m x 15,0 m x 8,00 m e está preenchida 
com um material no estado sólido que possui densidade 5,00 kg/m3.  
Considerando o sistema, termicamente, isolado, o calor específico do material que preenche a sala será de 
a) 105 J/kg.K. 
b) 132 J/kg.K. 
c) 247 J/kg.K. 
d) 304 J/kg.K. 
e) 426 J/kg.K. 

 

HISTÓRIA 
 

Questão 46 
 

“A relação dos romanos com a guerra sempre foi muito estreita. Se pensarmos na lenda mais conhecida 
que deu origem à cidade de Roma, lembraremo-nos de Rômulo e Remo, filhos de Marte, o deus da guerra. 
De acordo com o historiador Pedro Paulo Funari, em seu livro Grécia e Roma, era importante para os 
romanos manter as histórias de suas origens relacionadas aos deuses, pois isso legitimaria seu domínio 
sobre os demais povos que foram conquistando ao longo dos séculos”. 
 

Disponível em: MAGNOLI. D. História das Guerras. Unesp. 2006. Acesso em:24/07/2022. 
 

Tomando como base a história antiga, a civilização romana e o tema específico das Guerras Púnicas nesse 
contexto, é correto afirmar que elas representam 
a) uma disputa hegemônica entre romanos e persas sobre a região do Mar Mediterrâneo e norte de África.  

b) uma disputa hegemônica entre Roma e Cartago pelo controle do Mar Mediterrâneo e da Sicília.  

c) uma disputa geopolítica entre Roma e uma liga grega que unia várias cidades como Atenas e Esparta 

pelo controle do Mar Mediterrâneo.  

d) um esforço geopolítico romano para estabelecer a hegemonia na região do mar báltico.  

e) uma mudança hegemônica na região do Mar Mediterrâneo com a vitória militar de Cartago sobre Roma. 

 

 

 

 

https://www.correiobraziliense.com.br/
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Questão 47 
 

 
 

Disponível em: www.researchgate.net. Acesso em: 24/07/2022. 
 

O gráfico acima representa um dos maiores efeitos da evolução histórica da globalização econômica: o 
aumento da renda per capta global ao longo da história. Tal elevação está, intimamente, ligada ao aumento 
da produção industrial e a interdependência econômica mundial entre as nações.  
Considerando o tema da globalização econômica e suas fases históricas, é correto afirmar que 
a) A primeira fase da globalização econômica foi marcada pela revolução tecnológica, notadamente, a 

robótica, desde a década de 1970 e foi liderada pelo Japão.  

b) A segunda fase da globalização econômica foi caracterizada por uma revolução tecnológica desde o fim 

da Guerra Fria com o mundo totalmente integrado pelos transportes e com comunicações instantâneas.  

c) A primeira fase da globalização econômica foi caracterizada pelas grandes navegações que marcaram a 

expansão marítima europeia e a primeira integração de mercados internacionais com as colônias.  

d) A terceira fase de globalização econômica esteve relacionada com a crise econômica e financeira de 

1929, conhecida como o “Crash da Bolsa de Nova Iorque”, comprovando a integração global dos mercados.  

e) A quarta fase de globalização econômica está ligada ao período da Guerra Fria quando avanços 
tecnológicos consolidaram o domínio do bloco soviético sobre o sistema capitalista mundial. 
 

 

Questão 48 
 

A charge ao lado representa a histórica conferência de Berlim, realizada 
em 1885, no contexto do imperialismo europeu na África. Nessa 
conferência de líderes europeus, foi definida a “Partilha da África” com 
o desenho das fronteiras africanas.  
 

Disponíveis em: www.dw.com. Acesso em: 24/07/2022. 
 

Considerando a Conferência de Berlim e o imperialismo europeu na 
África, é possível concluir que 
a) no contexto do imperialismo europeu na África, durante o século 

XIX, prevaleciam as teorias do darwinismo social que exaltavam a igualdade racial e a imoralidade do 

colonialismo.  

b) o imperialismo europeu sobre o continente africano, desde o século XIX, foi mais cultural e menos 

militar e político, justamente, por não envolver ocupação territorial.  

c) a Conferência de Berlim acabou traçando fronteiras artificiais de acordo com os interesses políticos das 

potências europeias e em desacordo com as divisões étnicas africanas.  

d) a Guerra dos Bôeres, durante o século XIX, foi resultado direto da Conferência de Berlim, pois as nações 

africanas optaram por declarar, formalmente, suas independências. 

e) a Conferência de Berlim estabeleceu uma Comissão de Descolonização para a África que contribuiu para 

a independência da maioria dos países africanos, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial. 

http://www.researchgate.net/
http://www.dw.com/
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Questão 49 
 

O termo Guerra Fria foi cunhado pelo jornalista H.B 
Swope e popularizado por Walter Lippman que usou o 
termo para designar um estado sem guerra e sem paz 
entre os blocos Leste capitalista e o Oeste comunista 
depois da Segunda Guerra Mundial. 
 

Disponíveis em: EVANS, Graham. NEWNHAM, Jeffrey. Dictionary 
os International Relations. Penguin Reference. 1998. Acesso 

em:15/07/2022. Mapa: BBC. Acesso em:15/07/2022. 
 

Tomando como base a imagem e o tema da Guerra Fria 
e seu contexto internacional, é possível concluir que 
a) a Guerra Fria representou um conflito, 

eminentemente, econômico entre sistemas opostos, o 

comunismo, liderado pela URSS e países do leste europeu, e o capitalismo liderado pelos EUA e China.  

b) durante a Guerra Fria prevalecia a lógica estratégica do M.A.D (Destruição Mútua Assegurada em inglês) 

mantida por uma paridade estratégica no número de ogivas nucleares operacionais dos EUA e da URSS.  

c) no período da Guerra Fria, havia um movimento político chamado de “independente”, liderado, 

institucionalmente, pela ONU por meio da Assembleia Geral dessa instituição que buscava superar a 

bipolaridade entre as grandes potências, EUA e URSS.  

d) durante a Guerra Fria, o momento de maior tensão geopolítica foi a chamada “Crise dos Mísseis” em, 

1962, envolvendo a ameaça de invasão de Berlim Ocidental por parte da URSS, após a recusa norte-

americana em retirar mísseis nucleares do território da Alemanha Ocidental.  

e) a Alemanha, enquanto país, foi dividida durante a Guerra Fria entre Alemanha Ocidental, comunista e 

aliada da URSS e Alemanha Oriental, capitalista e aliada dos EUA e a cidade de Berlim foi administrada, 

internacionalmente, pela ONU até o fim da Guerra Fria em 1989. 
 

 

Questão 50 
 

O mapa ao lado apresenta o aumento populacional 
caracterizado no aumento do número de cidades 
brasileiras com mais de 100 mil habitantes. Os 
dados são coletados e mensurados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) por 
meio do censo demográfico.  
 

                 Disponíveis em: https://educa.ibge.gov.br.Acesso 
em: 15/07/2022. 

 

Tomando como base o processo de urbanização no 
Brasil, é possível concluir que 
a) uma megalópole é uma região super urbanizada, 

interligada por várias cidades. No Brasil, existe uma megalópole que vai da Grande São Paulo à Grande Rio 

de Janeiro.  

b) o processo de urbanização brasileiro ganha força após os anos 1990, na medida em que o agronegócio 

brasileiro perde força.  

c) no Brasil, desde a década de 1970, as populações urbana e rural são equivalentes e não se verifica uma 

concentração populacional na zona costeira do país.  

d) a implantação de indústrias nas zonas urbanas, a partir da década de 1970, não ocasionou um êxodo 

rural, uma vez que a agricultura brasileira permaneceu, majoritariamente, não mecanizada.  

e) o processo de urbanização no Brasil desde os anos 1970 não veio acompanhado do aumento do número 

de cidades, tampouco do crescimento desordenado do meio urbano. 

https://educa.ibge.gov.br/
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GEOGRAFIA 
 

 

Questão 51 
 

A questão de Taiwan teve origem com a vitória da Revolução Chinesa em 1949, a derrubada do governo de 
Chiang Kai-shek e a instauração do governo socialista de Mao-Tsé Tung.  
 

Disponível em: educacao.uol.com.br. Acesso em: 08/08/2022. (Adaptações).  
 

Uma delegação de parlamentares dos Estados Unidos chegou a Taiwan em 14/08/2022 para uma viagem 
de dois dias, durante a qual se reuniu com a presidente Tsai Ing-wen, configurando o segundo grupo de alto 
nível da política norte-americana a visitar o local em meio às tensões militares entre a ilha autogovernada e 
a China. 
 

Disponível em: www.agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em: 08/08/2022. (Adaptações). 
 

Com base nos textos acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta: 
a) A China socialista compreendeu bem a missão de paz em Taiwan e colocou à disposição dos norte-
americanos as suas bases militares. 
b) Taiwan não tem governo próprio, eleito democraticamente, o que caracteriza esse território como uma 
região separatista. 
c) Apesar de dominar um território, Taiwan não tem moeda nacional, o que caracteriza esse território como 
uma nação separatista. 
d) Apesar de dominar um território da China, Taiwan não possui forças armadas constituídas. 
e) Na perspectiva da geopolítica, a China é dividida em República Popular da China (a parte continental) e a 
China Nacionalista (parte insular). 
 

 

Questão 52 
 

 
Composição da matriz elétrica mundial 

e brasileira (fontes não renovável e 
renovável) 

 

A matriz elétrica é formada pelo 
conjunto de fontes disponíveis apenas 
para a geração de energia elétrica em 
um país, estado ou no mundo. 
Precisamos da energia elétrica, por 
exemplo, para assistir à televisão, ouvir 
músicas no rádio, acender a luz, ligar a 
nossa geladeira, carregar nosso celular, 
entre tantas outras coisas. 
 

Disponíveis em: www.epe.gov.br.  
Acesso em: 08/08/2022. (Adaptações). 

 

Com base no gráfico, no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta: 
a) A matriz elétrica mundial é mais renovável e limpa do que a matriz elétrica brasileira. 
b) Podem ser consideradas fontes de energias elétricas não renováveis, as seguintes fontes: gás de 
petróleo, petróleo e eólica. 
c) Podem ser consideradas fontes de energias elétricas renováveis e limpas, as seguintes fontes: solar, 
eólica, petróleo e derivados. 
d) Podem ser consideradas fontes de energias elétricas renováveis, as seguintes fontes: solar, eólica e 
hídrica. 
e) A matriz elétrica brasileira é composta por mais de 80% de fontes não renováveis. 
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Questão 53 
 

Sensoriamento remoto é o conjunto de técnicas de captação e registro de informações a distância por meio 
de diferentes tipos de sensores. As informações obtidas na forma de imagens podem revelar muitos 
elementos geográficos da superfície terrestre, como: florestas ou desmatamento, áreas de cultivo, cidades 
e indústrias, sendo fundamentais para a reprodução de mapas, cartas e plantas. 
 

Disponível em: SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. “Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e globalização”. 5. ed. 
São Paulo: Scipione, 2012. Acesso em: 04/02/2022. (Adaptações). 

 

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta: 
a) No sensoriamento remoto, as informações são obtidas por meio da radiação eletrostática, gerada 
apenas por fontes naturais, como o Sol e a Terra. 
b) Na aerofotogrametria, as informações são obtidas por meio da radiação eletrostática, gerada por fontes 
naturais, como o Sol e a Terra, e artificiais, como o radar. 
c) Na aerofotogrametria, as informações são obtidas por meio da radiação eletrostática, gerada por fontes 
naturais, como o Sol e a Terra, e artificiais, como o sonar. 
d) Aerofotogrametria consiste em captar imagens da superfície terrestre com equipamentos fotográficos 
especiais, acoplados ao piso de um avião. 
e) Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) apresentam problemas de interoperabilidade com os 
produtos do sensoriamento remoto. 
 

 

Questão 54         
 

 
 
Didaticamente, o planeta Terra pode ser 
comparado a um ovo, não em termos de forma, 
mas de proporção de suas estruturas: sua casca, 
extremamente fina, seria a crosta terrestre, a clara, 
seria o manto, e a gema, o núcleo.   
 

Disponíveis em: SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. 
“Geografia Geral e do Brasil: espaço geográfico e 

globalização”. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2012; 
https://fundamentalressucat.wordpress.com. Acesso em: 

04/02/2022. (Adaptações). 
 

 
Com base no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta: 
a) De acordo com o modelo baseado no comportamento mecânico dos materiais da estrutura interna do 
planeta Terra, existe uma zona de transição entre o manto interior e núcleo externo. 
b) De acordo com o modelo baseado na composição química das camadas da estrutura interna da Terra, o 
núcleo externo se situa entre a astenosfera e mesosfera. 
c) De acordo com o modelo baseado no comportamento mecânico dos materiais da estrutura interna do 
planeta Terra, a mesosfera se situa entre a astenosfera e o núcleo externo. 
d) A litosfera compreende uma fina camada de magma da estrutura interna da Terra, situada no núcleo 
interno, onde as temperaturas são extremamente elevadas. 
e) A mesosfera consiste em uma fina camada de magma, onde se situam as placas tectônicas que são 
responsáveis por fenômenos como os terremotos e tsunamis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://fundamentalressucat.wordpress.com./
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Questão 55 
Estrutura estaria da população brasileira 

 

Com base na imagem ao lado e nos 
seus conhecimentos, marque a opção 
correta: 

 

a) O Brasil está regredindo em sua 
transição da fecundidade com o 
estreitamento da base da pirâmide 
demográfica. 
b) O Brasil está avançando em sua 
transição demográfica com o 
estreitamento da base da pirâmide 
demográfica. 
c) Na década de 2060, as políticas 
públicas de atenção aos idosos podem 
ser reduzidas, significativamente, uma 
vez considerada à sistemática 
diminuição desse grupo etário. 
d) Na década de 1940, a pressão 
previdenciária era maior do que a 
observada em 2018. 
e) A pirâmide demográfica Brasileira de 
2018 se caracteriza como uma pirâmide 
demográfica de país desenvolvido.                        

 Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 08/08/2022. 
 

INGLÊS 
 

 

Look at the picture and read the following text to answer questions 56, 57 and 58. 
 

Visibility of The Struggle of Black Women Does Not Reduce Violence that Affects Them, Says Historian 
For Ynaê Lopes dos Santos, the situation is paradoxical and 
there is a lack of public policies for this population 
Jul.25.2022 12:37PM 
"There are significant advances in the issue of visibility of the 
particularities that constitute the life of black women, but this 
does not diminish the violence that affects these women", says 
Ynaê Lopes dos Santos, author of the book "Brazilian Racism: A 
History of the Formation of the Country," newly released. 
For Ynaê, historian, professor at Universidade Federal 
Fluminense, there has been progress in the struggle of these 
women, especially in relation to the recognition that the 
demands of white feminism do not cover the issues of black 
women, which are multiple. 
However, it is a paradoxical situation, as black women continue 
to be in the worst place in the social structure, in a confluence of violence from a patriarchal, racist and 
misogynist society. 
"I think that one of the main current demands, and that I consider fundamental, is precisely the expansion 
of black women in spaces of power", she says. 
In the book, the researcher shows that the history of Brazilian racism is the history of Brazil itself, from the 
colony to the Republic. "We are a society that has chosen racism at every acute moment in our political 
history." 

Disponíveis em: www1.folha.uol.com.br; https://informe.ensp.fiocruz.br. Acesso em: 30/07/2022. 

http://www.ibge.gov.br/
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Questão 56 
 

According to the structure and general organization text of the news in the newspaper Folha de São Paulo, 
analyze the sentences and circle the correct answer: 
a) The purpose of a news item text is to inform the daily happening in surroundings. 
b) This example post is an odd, funny, strange news. 
c) The language of a news item text is informal. 
d) This example post does not have a headline and a subtitle. 
e) The text does not reflect a current situation. 
 
 

Questão 57 
 

Linking words and phrases in English (also called 'connective' or 'transition' words) are used to combine two 
clauses or sentences presenting contrast, comparison, condition, supposition, purpose, etc. They enable us 
to establish clear connections between ideas.  

 

Disponível em:www.learn-english-today.com. Acesso em: 30/07/2022. 
 

Concerning linking words, circle the correct alternative for a connective that is present in the news item 
text and its synonym: 
a) Advances – progress. 
b) But – including. 
c) However – nevertheless. 
d) Racism – racial intolerance. 
e) Main – essential. 
 

 

Questão 58 
 

Re-read the news in Folha de São Paulo and circle the correct answer according to the text: 
a) The word “them” in the title of the text refers to “violence”. 
b) For professor Ynaê Lopes dos Santos, the situation of black women violence isn’t related to the shortage 
of public policies.  
c) Racism in Brazil is not concerning the colonization process. 
d) An antonym for the word “paradoxical” in the text is “contradictory”. 
e) The word “researcher” in the last paragraph refers to Brazilian people. 
 

 

Questão 59 
 

A phrasal verb is a group of words that functions as a verb and is made up of a verb plus a preposition, an 
adverb, or both. 
 

Disponível em: www.britannica.com. Acesso em: 08/08/2022. 
 

Below you can see a comic strip and a phrasal verb in the first balloon. 
Mark the correct answer for 
the antonym of “figure out”: 
a) Answer. 
b) Decipher. 
c) Neglect. 
d) Puzzle out. 
e) Solve. 

 
 
 

Disponível em: www.washingtonpost.com. Acesso em: 08/08/2022. 
 

 
 
 
 

http://www.britannica.com/
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Questão 60 
 

A dialogue is a conversation between two or more people and can be in a formal or informal language, 
depends of the context.  
 
Read the spoken dialogue text below: 
 

Going to a restaurant 
Sandra and Paul are at a steak restaurant. A 
waiter greets them. 
"Do you know what you would like to drink?" 
the waiter asks. 
“Water and orange juice,” Sandra says. 
"Thank you. Here are your menus," the waiter 
says. 
The waiter brings water for Paul and orange 
juice for Sandra. 
"What would you like to order?" the waiter 
asks. 
"I would like a 12-ounce steak and mashed 
potatoes," Paul says. 
"The same thing, but with green beans," Sandra 
says. 
"And two orders of garlic bread," Paul says. 
"Great. You should have it in soon," the waiter says. 
The waiter returns after an hour. 
“Sorry for your wait. Here are two orders of 12-ounce steaks with mashed potatoes and garlic bread,” the 
waiter says. 
"I asked for green beans with mine," Sandra says. 
"I'm sorry, I’ll get those for you," the waiter says. 
The waiter quickly returns with Sandra's green beans. 
 

Disponíveis em: https://lingua.com; https://pt.dreamstime.com. Acesso em: 30/07/2022. 
 

Relating to Sandra’s order, what was wrong about it? 
a) The waiter brought only garlic bread. 
b) The waiter brought only mashed potatoes. 
c) The waiter brought mashed potatoes and garlic bread. He forgot a 12-ounce steak. 
d) The waiter brought mashed potatoes, garlic bread and a 12-ounce steak. He forgot the green beans. 
e) The waiter bought mashed potatoes, garlic bread and a 12-ounce steak. He forgot the drink. 
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 1  2

H M etais  6 Número atômico He

1,01 Ametais C Símbolo 4,00

 3  4 Gases Nobres 12,01 M assa atômica  5  6  7  8  9  10

Li Be B C N O F Ne

6,94 9,01 10,81 12,01 14,01 16,00 19,00 20,18

 11  12  13  14  15  16  17  18

Na Mg Al Si P S Cl Ar

22,99 24,30 26,98 28,09 30,97 32,07 35,45 39,95

 19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36

K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr

39,10 40,08 44,96 47,88 50,94 52,00 54,94 55,85 58,93 58,69 63,55 65,39 69,72 72,61 74,92 78,96 79,90 83.80

 37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54

Rb Sr Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe

85,47 87.62 88,90 91,22 92,91 95,94 98 101.07 102.91 106.42 107.87 112.41 114.82 118.71 121.76 127.60 126.90 131.29

 55  56 57 - 71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86

Cs Ba La-Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn

132.91 137.33 178.49 180.95 183,85 186.21 190.23 192.22 195.08 196.97 200.59 204.38 207,20 208.98 209 210 222

 87  88 89 -103  104  105  106  107  108  109  110  111  112 113  114 115 116 117 118

Fr Ra Ac-Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Uun Uuu Uub Uut Uuq Uup Uuh Uus Uuo

223 226,03 261 262 263 262 265 268 269 272 277 289

 57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71

Lantanídeos  La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

138.91 140.12 140.91 144.24 145 150.36 151,97 157.25 158.93 162.50 164.93 167.26 168.93 173.04 174.97

 89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103

Actinídeos  Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

227,03 232,04 231.04 238.03 237,05 244 243 247 247 251 252 257 258 259 260

TABELA  PERIÓDICA  DOS  ELEMENTOS
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