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PORTUGUÊS 
 

 

O texto abaixo é referente as questões 01 e 02 
 

“Diversidade biológica” significa a variabilidade 
de organismos vivos de todas as origens, 
compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 
terrestres, marinhos e outros ecossistemas 
aquáticos e os complexos ecológicos de que 
fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e 
ecossistemas.” O Brasil, país de dimensões 
continentais, sabidamente, possui uma enorme 
biodiversidade, sendo definida como a maior do 
planeta. Possuir muito e de diferentes fontes, 
ecoa aos nossos sentidos como ter à disposição, 
ao alcance de todos, um grande tesouro. No 
entanto, todos sabemos que um grande tesouro 
escondido em locais inacessíveis, ou mesmo, 
localizado sob os nossos olhos, sem que 
tenhamos possibilidade de enxergá-lo, significa 
um grande sonho... e sonhos não costumam 
tornar-se realidade... podem até evoluir para 
pesadelos (...). 
 

 

Regina Pakelmann Markus e Miguel Trefault Rodrigues. Revista Ciência & amp; Cultura. P. 20. (Adaptações). 
 

Questão 01 
 

Uma leitura correta desse texto permite concluir que 
a) o uso da palavra diversidade, em Português, está restrito ao termo organismos vivos. 
b) o Brasil tem dimensões continentais, por isso, muitos países querem investir aqui. 
c) o sonho de muitos países europeus é invadir a Amazônia e levar toda a riqueza daquele lugar. 
d) segundo o autor, a Amazônia, sob uma ótica humanista, deve ser internacionalizada, isto é, deve-se 
internacionalizar também as reservas de petróleo do mundo inteiro. 
e)  o Brasil abriga a maior biodiversidade do planeta, mas há muito ainda a se descobrir e a cuidar. 
 

 

Questão 02 
 

Em: “sem que tenhamos possibilidade de enxergá-‘lo’ (...)”, o termo destacado se refere ao termo ou à 
expressão  
a) Brasil. 
b) país de dimensões continentais. 
c) um grande tesouro. 
d) um grande sonho. 
e) pesadelos. 
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Questão 03 
 

A coesão textual é responsável por estabelecer relações entre as partes do texto. Dentro do texto, a coesão 
pode ser compreendida pelas relações linguísticas, como os advérbios, pronomes, o emprego de 
conectivos, sinônimos, dentre outros. 
Indique as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaque: 
 

I. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. 
II. Luã não conseguiu concluir a prova dos 100 metros rasos porque estava muito nervoso. 
III. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. 
IV. Jorge estava doente, mas foi à competição de judô. 
V. Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. 
 

a) causa, causa, condição, oposição, comparação.  
b) comparação, condição, finalidade, oposição, tempo. 
c) causa, causa, conformidade, oposição, condição. 
d) finalidade, comparação, tempo, condição, causa. 
e) causa, causa, condição, condição, causa. 
 

 

Questão 04 
 

 
 

Disponível em: ww.psicologoeterapia.com.br. Acesso em: 15/07/2022. 
 

Há duas formas de medir as coisas, inclusive as emoções. Objetivamente, indicadores como a taxa de 
suicídios, divórcios ou crimes violentos revelam infelicidade, porque, se você estiver bem, não se suicida, 
nem se divorcia, nem é violento. Mas também há indicadores subjetivos. Aí entram os indivíduos: as 
pessoas podem ser pobres e felizes. A maioria tem problemas e não se define como infeliz. Veja, ninguém é 
muito feliz no Afeganistão. Mas o índice de felicidade, que resulta de comparar ambos os indicadores, 
aponta que o crescimento dos países não torna as pessoas mais felizes. Os bolivianos, por exemplo, são 
mais felizes que os japoneses ou os espanhóis. A felicidade e a renda per capita não estão relacionadas. 
 

Disponível em: https://brasil.elpais.com. Acesso em: 01/02/2022. (Adaptações). 
 

 

No fragmento: “se você estiver bem, não se suicida, nem se divorcia, nem é violento.”, os conectivos 
destacados expressam valor semântico de 
a) aditivo. 
b) conclusivo. 
c) alternativo. 
d) adversativo. 
e) concessivo. 
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Questão 05 
 

 
Entre os seguintes ditos populares, qual deles melhor 
corresponde à figura ao lado? 
a) Melhor prevenir do que remediar. 
b) O valente ignora as circunstâncias. 
c) Quem com ferro fere com ferro será ferido. 
d) Nem tudo que reluz é ouro. 
e) Devagar se vai ao longe. 
 
 
 
 

 

                                        

MATEMÁTICA 
 

Questão 06 
 

 
 

Após abrir o minicofre, qual será o menor ângulo formado entre o ponteiro da chave e a posição zero? 
a) 35°. 
b) 45°. 
c) 65°. 
d) 75°. 
e) 95°. 
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Questão 07 
 

O IBGE informou que, em 2018, o Brasil tem 160,9 milhões potenciais eleitores, ou seja, pessoas com 16 
anos ou mais. Em comparação com 2016, houve uma elevação de 2,5%, quando havia 156,9 milhões nessa 
faixa de idade. 
 

 
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br. Acesso em 16/07/2022. 

 

Caso considerássemos esse crescimento no número de eleitores como um crescimento linear, descrito por 
uma função do 1º grau, poderíamos afirmar que, em 2024, teríamos no Brasil quantos milhões de 
eleitores? 
a) 163,9. 
b) 168,2. 
c) 170,3. 
d) 172,9. 
e) 179,2. 
 

 

Questão 08 
 

 
Para se manter corretamente hidratada, se considerarmos uma pessoa pesando 64 kg e bebendo água num 
copo de 200 ml, é correto afirmar que ela precisará tomar, aproximadamente, quantos copos de água? 
a) 16. 
b) 17. 
c) 18. 
d) 19. 
e) 20. 

https://agenciabrasil.ebc.com.br/
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Questão 09 

 
 
 
 
 
Considerando essas informações, o 
valor da soma x + y será 
a) R$ 3.200,00. 
b) R$ 6.000,00. 
c) R$ 6.200,00. 
d) R$ 7.000,00. 
e) R$ 9.200,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Questão 10 
 

 
 

Sabendo que ele gastou nos dois postos um total de R$ 35,60 e que o gasto, no segundo posto, foi 
equivalente ao triplo do gasto no primeiro, então, a quantidade total de gasolina que ele 
abasteceu seu carro nesses dois postos foi igual a quantos litros? 
a) 6. 
b) 12. 
c) 18. 
d) 24. 
e) 30. 
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EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 
 

Questão 11 
 

Comprar material escolar nem sempre é uma tarefa trivial para os pais. Dependendo da escola, são muitos 
itens, às vezes, difíceis de serem encontrados e, poucas vezes, com baixo preço. Quando se tem vários 
filhos, com idades diferentes, essa tarefa pode ser uma aventura extenuante.  
 
Davi Braga, na época, com 13 anos, percebeu as dificuldades de 
comunicação entre pais e empresas de material escolar, por isso, 
criou uma startup chamada LIST-IT. Hoje com 20 anos, Davi 
possui uma trajetória diferenciada: é CEO do movimento Jovens 
Protagonistas e participou do Shark Tank Brasil e é um Forbes 
Under 30. 
Com o movimento Jovens Protagonistas, Davi acredita que pode 
ajudar outras pessoas a construírem uma história de vida na qual 
sejam protagonistas. 
 
 
 
 

Analise as afirmativas abaixo a fim de identificar característica de comportamento empreendedor, 
encontradas em Davi Braga: 
a) Empreendedor é aquele que cria um novo negócio em que é dono e bem-sucedido.  
b) Empreendedor é um bom gestor, administrador de seu negócio. Ele sabe identificar as melhores 
alternativas para aplicação do capital dos recursos da empresa proporcionando solidez.  
c) É preciso ser jovem para empreender. Veja o caso de Davi Braga e de Mark Zuckenberg (um dos 
criadores do Facebook). Somente jovens aceitam jogar e assumir altos riscos.  
d) Davi Braga possui uma característica essencial a um empreendedor: gerar boas ideias, identificar 
oportunidade e capacidade de realização.  
e) Davi Braga mostrou uma característica comum aos empreendedores: trabalha sozinho, é protagonista e 
incansável. 
 

 

Questão 12 
 

O lucro, como objetivo do negócio, parece estar saindo de moda já que para os millenials - geração que é 
predominante na força de trabalho – a empresa deve ter um propósito social, ter como objetivo melhorar a 
sociedade. Essa é a forma de pensar e de fazer negócios de Edu Lyra, da organização não governamental e 
do Bazar Gerando Falcões, que parte do princípio de que os profissionais podem mudar a realidade, criando 
soluções para os problemas de larga escala, resultando em transformações socioeconômicas.  
O texto acima é um caso de  
a) empreendedorismo social. 
b) empreendedorismo por oportunidade. 
c) empreendedorismo intraempresarial. 
d) empreendedorismo por necessidade. 
e) Entraempreendedorismo. 
 
 
 
 
 

                                                                                                                  
 

 

                                                                                                            Disponível em: www.univicosa.com.br.  
                                                                                                              Acesso em: 15/08/2022. 

 

http://www.univicosa.com.br/
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Questão 13 
 

 

O brasileiro é realmente um povo empreendedor. Mesmo com a 

pandemia, ainda são 43 milhões de brasileiros empreendedores, 

segundo o relatório Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 

2021 (Sebrae/IBQP, 2022). Construir uma longa carreira já saiu 

da lista de desejos, enquanto empreender no próprio negócio é 

o terceiro maior sonho dos brasileiros, perdendo apenas para o 

desejo de viajar pelo país (primeiro) e de ter a casa própria 

(segundo)  
 

Disponíveis em: (DIAS, Maria Clara; 2022. Publicado em 24/03/2022. Revista 
Exame – PME. Brasileiros preferem empreender a fazer carreira em 

empresas; https://exame.com. Acesso em: 07/08/2022; http://hotmart.com.  
 

De acordo com o texto acima, a frase que descreve uma característica que justifica o comportamento 

empreendedor do brasileiro é 

a) o desejo de viajar mostra o quanto ele é criativo. 
b) a busca da estabilidade no emprego é uma alternativa para conhecer a organização de novos negócios. 
c) ter casa própria é uma forma de mostrar o quanto ele é apegado à família. 
d) o emprego é uma forma de intraempreendedorismo. 
e) o desejo é empreender, mas no seu próprio negócio. 
 

 

Questão 14 
 

Observe a tirinha a seguir: 
 

 
Disponível em: https://cademeucamisa10.com. Acesso em: 28/07/2022 

http://hotmart.com/
https://cademeucamisa10.com/
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Na tirinha apresentada, Bill Watterson ilustra uma situação de um projeto muito comum quando as 
crianças têm uma experiência de vender limonadas em barraquinhas improvisadas de papelão na calçada 
de casa.  
Acerca dessa tirinha, no que se refere ao empreendedorismo, assinale a alternativa correta: 
a) Mostra que 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 de crédito. 
c) O preço deve ser estabelecido, considerando, sobretudo, a demanda, pois sem ela não há negócio. 
d) Para que um negócio seja viável, o lucro deve vir em primeiro lugar. 
e) O acúmulo de cargos é muito comum em negócios nascentes, já que é a única forma do empreendedor 

tornar o negócio viável. 
 

 

Questão 15 
 

 
 

Disponível em: https://meetime.com.br. Acesso em: 30/07/2022. 
 

O avanço da inteligência artificial mostrou que processar informações ou mesmo estabelecer conexões 
entre elas não é problema – os robôs estão cada vez melhores nisso. Portanto, as principais exigências para 
as contratações pelas empresas passaram a ser a criatividade, capacidade de produzir ideias novas, únicas, 
somadas à capacidade de implementá-las à inovação. Ambas assumiram grande importância na pandemia 
e mostraram-se essenciais para o desenvolvimento das organizações, o que foi endossado pelo Relatório do 
Fórum Econômico Mundial, divulgado em final de 2020.  
De acordo com o texto acima, assinale à alternativa correta: 
a) A pandemia mostrou que a capacidade de reunião e o processamento de informações são essenciais 

para a inovação nos negócios. 
b) O estabelecimento de conexões entre informações tem levado à automação, com uso de inteligência 

artificial e inovação nas empresas.  
c) A criatividade é a capacidade de inventar novas coisas, provocar rupturas, o que tem feito com que as 

empresas passassem a desejá-la cada vez mais. 
d) A criatividade, somada à inovação, passaram a ser competências essenciais exigidas para contratações 

nas organizações que perceberam a importância para seu desenvolvimento. 
e) A inovação é a capacidade de implementar novas ideias que tenham sido resultado do processamento de 

dados e cruzamento de informações, produzidas pelos robôs utilizados nas organizações. 
 
 

https://meetime.com.br/
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BIOLOGIA 
 

 Questão 16 
 

No processo evolutivo, espécies diferentes, mas que vivem no mesmo ambiente desenvolveram estruturas 
ou formas corporais semelhantes em função de serem submetidas a pressões de seleção semelhantes. 
Entretanto, essa semelhança não é, necessariamente, um sinal de parentesco e também existem espécies 
que apresentam órgãos com a mesma origem embrionária, mas que desempenham diferentes funções. 
Esses processos evolutivos são denominados convergência e divergência evolutiva. 
 

               a) Foca 

 

b) Pinguim 

 

c) Andorinha 

 
d) Macaco-aranha 

 

e) Tubarão 

 

 

 
Disponíveis em: https://sonhoastral.com; https://pixabay.com; https://meusanimais.com.br e 

www.naturephoto-cz.com. Acesso em: 15/08/2022. 

 
Considerando as estruturas destacadas nas figuras acima, marque a alternativa que representa 
corretamente os processos evolutivos correspondentes:  
a) Convergência evolutiva: a, c, e; Divergência evolutiva: b, d. 
b) Convergência evolutiva: c, d; Divergência evolutiva: a, b, e. 
c) Convergência evolutiva: a, b, e; Divergência evolutiva: c, d. 
d) Convergência evolutiva: a, c; Divergência evolutiva: b, d, e. 
e) Convergência evolutiva: b, c; Divergência evolutiva: a, d, e. 
 

 

Questão 17 
 

 
 
 
O coração é uma bomba que abastece todos os 
tecidos e órgãos do corpo com sangue rico em 
oxigênio. O batimento cardíaco é causado pelo 
relaxamento e pela contração do músculo do 
coração.  
A figura ao lado mostra os estados de contração e 
relaxamento do órgão. 
 
 

Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta: 
a) A imagem A representa o coração em sístole, pois o sangue é bombeado dos ventrículos para os átrios. 
b) A imagem A representa o coração em diástole, pois o sangue chega ao coração pela aorta. 
c) A imagem B representa um coração em diástole, pois os ventrículos se enchem de sangue. 
d) A imagem B representa um coração em sístole, pois os ventrículos se esvaziam. 

e) A imagem A representa um coração em diástole, e a B um coração em sístole. 

 

 

 
 

 

https://sonhoastral.com/
https://pixabay.com/
https://meusanimais.com.br/
http://www.naturephoto-cz.com/
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Questão 18 
 

A fim de contornar os desafios alimentares atuais e do futuro, cientistas discutem a inclusão de insetos na 
alimentação considerando seu valor nutritivo e a produção sustentável. Pesquisadores destacam ainda a 
qualidade das proteínas, sais minerais, vitaminas, lipídeos e fibras. 
 

Disponível em: A Tribuna Vitória, ES, Domingo. Silva Júnior, César da; Sasson, Sezar; Caldini Junior, Nelson. Biologia 6. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2015 (Adaptações). Acesso em: 17/07/2022. 

 

                                                

Disponível em: https://pixabay.com. Acesso em 18/07/2022. 
 

Observe a figura acima e assinale a alternativa correta:  
a) O corpo dos insetos é dividido em três partes, que são: cabeça, abdômen e os três pares de pernas. 
b) Os olhos dos insetos são do tipo composto, ou seja, formados por conjunto de unidades visuais, 
denominadas omatídeos.  
c) Na cabeça, há sempre um par de antenas de diferentes formas e tamanho, e um segundo par menor 
com função sensorial. 
d) Em geral, os insetos são hermafroditas com fecundação cruzada, e cada animal faz a postura de vários 
ovos dos quais eclodem as larvas. 
e) O abdômen é simples com apêndices e sem ovopositor na região terminal, que é substituído pelo ferrão, 
presente em todas as espécies. 
 

 

Questão 19 
 

Existem algas que se reproduzem assexuadamente ou sexuadamente. A reprodução assexuada ocorre por 
divisão binária simples, processo no qual a célula se divide por mitose dando origem a duas células-filhas 
geneticamente idênticas. Na reprodução sexuada, ocorre a formação de gametas e, dependendo do 
momento em que ocorre a meiose, o ciclo de vida das algas pode ser classificado em três tipos: 
haplobionte-haplonte, haplobionte-diplonte e haplodiplobionte. No ciclo haplodiplobionte, há indivíduos 
adultos diploides de haploides, havendo alternância de gerações (metagêneses).  
A figura abaixo representa as etapas do ciclo haplodiplobionte de algumas algas. 
 

 
 

Com base no texto e também na figura apresentados acima, marque a alternativa que apresenta uma 
afirmativa correta: 
a) O indivíduo haploide é chamado de esporófito, sendo produtor de esporos. 
b) O indivíduo diploide é chamado de gametófito, sendo produtor de gametas. 
c) Na figura, os números 1, 2 e 3 indicam, respectivamente, a meiose, germinação e fecundação. 
d) Na figura, os números 1, 2 e 3 indicam, respectivamente, a esporulação, meiose e fecundação. 
e) Na figura, os números 1, 2 e 3 indicam, respectivamente, meiose, esporulação e gametogênese. 

https://pixabay.com/
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Questão 20 
Estima-se que, no Brasil, a população de portadores da síndrome de Down esteja perto de 300 mil pessoas.  
A principal causa é a não disjunção do cromossomo 21 durante a meiose, como representado abaixo.   
 

 
 

Analise atentamente a figura e assinale a alternativa correta: 
a) A não disjunção do cromossomo 21 ocorre, exclusivamente, durante a meiose I. 
b) A não disjunção do cromossomo 21 ocorre, exclusivamente, durante a meiose II. 
c) Quando a não disjunção ocorre na meiose I, o resultado são 50% dos gametas com alterações 
cromossômicas.  
d) Quando a não disjunção ocorre na meiose II, o resultado são 100% dos gametas com alterações 
cromossômicas. 
e) O resultado da não disjunção na meiose II são 50% gametas normais e 50% gametas com anomalias 
cromossômicas.  
 

QUÍMICA 
 

Questão 21 
 

Um cientista, ao analisar três substâncias, registrou as seguintes propriedades: 
 

Substância 
Solubilidade 

em água 
Condução de 
eletricidade 

Ponto de fusão 
Estado físico 

(25 °C) 

1 Insolúvel Não 80 ºC Líquido 

2 Insolúvel Conduz  950 ºC Sólido 

3 Parcialmente 
Conduz em meio 

aquoso 
800 ºC Sólido 

 

Com base nas observações registradas, o cientista concluiu que as ligações químicas predominantes nas 
substâncias 1, 2 e 3 são, respectivamente: 
a) Ligação covalente; ligação iônica; ligação metálica. 
b) Ligação covalente; ligação metálica; ligação iônica. 
c) Ligação metálica, ligação iônica; ligação covalente. 
d) Ligação iônica; ligação metálica; ligação covalente. 
e) Ligação iônica; ligação covalente; ligação metálica. 
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Questão 22 
 

O pesquisador Rutherford fez um experimento que resultou em conclusões muito significativas para a 
química, pois ele melhorou consideravelmente a representação do modelo atômico. Ao projetar um feixe 
de partículas α sobre uma fina lâmina de ouro, ele identificou manchas em posições diferentes no papel 
fotográfico, localizado atrás da lâmina. Dessa forma, Rutherford conseguiu chegar a algumas conclusões 
sobre a movimentação da partícula α, ilustrada na figura abaixo. 
 

 
 

Disponível em: Feltre, Ricardo. Química. 7. ed. São Paulo. Moderna, 2008. Vs.: 1, 2 e 3. Acesso em: 18/07/2022. 
 

Ao analisar o movimento da partícula α na figura, Rutherford afirmou que 
 a) os átomos de ouro não são maciços, visto que algumas partículas α retrocederam e foram desviadas.  
b) algumas partículas α tiveram o percurso inalterado porque passaram próximas ao núcleo dos átomos de 
ouro. 
c) o núcleo do átomo é positivo porque algumas partículas α, carregadas negativamente, retrocederam ou 
foram desviadas. 
d) as partículas α foram desviadas porque se aproximaram dos elétrons dos átomos de ouro. 
e) as partículas α, com percurso inalterado, atravessaram a eletrosfera dos átomos de ouro, no qual se 
concentra a massa de um átomo. 
 

 

Questão 23 
 

O calcário é um mineral constituído por 
carbonato de cálcio e com impurezas, como 
apresentado na figura ao lado: 
O calcário é muito utilizado na produção de cal 
(CaO) a partir da equação de calcinação a seguir:  
CaCO3(s)  CaO(s) + CO2(g).  
Determine a massa de cal produzida a partir de 
2,5 kg de calcário. 
a) 1,04 Kg. 
b) 1,02 Kg.  
c) 1,50 Kg. 
d) 1,40 Kg. 
e) 1,26 Kg. 
 Disponível em: Feltre, Ricardo. Química. 7. ed. São Paulo. 

Moderna, 2008. Vs.: 1, 2 e 3. Acesso em: 18/07/2022. 
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Questão 24  
 

O raio atômico dos elementos da Tabela Periódica varia de forma, periodicamente, com o aumento do 
número atômico, como observado na figura a baixo: 

 
 

            *Unidade do raio atômico: pm (picômetro) 
 

Disponível em: Feltre, Ricardo. Química. 7. ed. São Paulo. Moderna, 2008. Vs.: 1, 2 e 3. Acesso em: 15/07/2022. 
 

O comportamento do raio atômico pode ser explicado a partir da seguinte alternativa: 
a) Em uma família, o raio atômico aumenta em função do aumento do número de camadas de um átomo. 
b) Em um período, o número de camadas aumenta em detrimento do número atômico. 
c) Em uma família, o aumento do raio atômico é explicado, exclusivamente, pelo aumento do número 
atômico dos elementos. 
d) Em um período, o raio atômico aumenta com o aumento do número atômico, que está diretamente 
relacionado. 
e) A atração dos elétrons pelos prótons afeta o raio atômico e justifica a diferença de tamanho de raio 
atômico nos elementos de uma mesma família 
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Questão 25 
 

A tirosina é um aminoácido responsável por diversas funções no organismo e que quando chega ao 
cérebro, torna-se precursora de alguns neurotransmissores, como dopamina, noradrenalina e adrenalina, 
podendo ser considerada, portanto, parte essencial do sistema nervoso. Esse aminoácido é encontrado, 
principalmente, em proteínas de origem animal, e a sua estrutura química está apresentada na figura 
abaixo: 
 

Disponível em: www.tuasaude.com. Acesso em: 10/08/2022. 
 

 
 

Qual é a nomenclatura química da tirosina? 
a) Ácido 2-amino-3-(4-álcoolfenil)-propanoico. 
b) Ácido 2-amino-3-(4-hidroxifenil)-propanoico.  
c) Ácido 3-amino-2-(4-álcoolfenil)-propanoico. 
d) Ácido 4-amino-2-(3-hidroxifenil)-propanoico.  
e) Ácido 2-amino-2-(4-álcoolfenil)-propanoico. 
 

FÍSICA 
 

Questão 26 
 

Um atleta vai realizar um salto de um trampolim com 
altura de 10 m numa piscina. Considere que ele pega um 
impulso e inicia o movimento com uma velocidade 
vertical para baixo de 5,0 m. Considerando a aceleração 
da gravidade como sendo 10 m/s2, o tempo para que o 
atleta atinja a piscina será de 

a) 1,0 s. 
b) 2,0 s. 
c) 3,0 s. 
d) 4,0 s. 
e) 5,0 s. 

 
 
 
 

Disponível em: www.dicionarioolimpico.com.br. 
Acesso em: 08/02/2021. 

http://www.tuasaude.com/
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Questão 27 
 

Em julho de 2022, foi publicada uma notícia na revista auto 
esporte com o título: “Nova bateria que promete carregar 
carro elétrico em 10 minutos chega ao mercado em 2023”.  
De acordo com a fabricante chinesa CATL, que é fornecedora 
da Tesla e da Volkswagen, a nova bateria promete estender a 
autonomia de veículos elétricos para até 1.000 quilômetros e 
que o tempo de recarga será próximo ao gasto para encher o 
tanque de um carro a combustão: bastarão 10 minutos para 
recuperar 80% da carga da bateria. A nova geração do 
componente terá densidade energética de 255 Wh/kg. Em 
comparação, baterias compostas por níquel-manganês-
cobalto - utilizadas em maior escala na indústria automotiva - 
chegam próximo de 200 Wh/kg.  

Disponível em: https://autoesporte.globo.com. Acesso em: 08/08/2022 
 

Considere que um carro elétrico esteja com 30,0 kg da bateria de níquel-maganês-cobalto. A energia que 
essa bateria é capaz de armazenar será de  
a) 2,00 kJ.  
b) 6,00 kJ. 
c) 7,20 MJ. 
d) 21,6 MJ. 
e) 27,5 MJ. 
 

 

Questão 28 
 

Prédios da usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia - a maior da Europa - foram danificados após serem 
atingidos por bombardeios russos, em março de 2022. O ataque levou líderes mundiais a acusar a Rússia de 
agir de forma imprudente. O primeiro-ministro do Reino Unido disse que isso poderia "ameaçar 

diretamente a segurança de toda a Europa". 
Especialistas dizem que, embora o ataque tenha 
sido perigoso, existem diferenças importantes 
entre as usinas de Chernobyl (também na 
Ucrânia) e Zaporizhzhia, que é um local muito 
mais seguro porque o reator está em um edifício 
de concreto reforçado com aço que pode 
suportar eventos externos extremos, tanto 
naturais, quanto causados pelo homem, como um 
acidente de avião ou explosões. 
Há seis reatores, cada um pode gerar cerca de 
950 Megawatts —no total, são cerca de 5,7 
Gigawatts (como comparação, a usina hidrelétrica 
de Itaipu, na fronteira do Brasil com o Paraguai, 
que tem capacidade instalada de 14 Gigawatts). 

 

Disponíveis em: https://www.bbc.com; https://g1.globo.com. Acesso em: 07/08/2022. 
 

Suponha que as residências em torno da usina gastam, em média, 1080 kWh/mês. Levando em 
consideração a capacidade dos seis reatores da usina ucraniana, a quantidade de casas que ela abastece 
será de aproximadamente quantos milhões? 
a) 2,4. 
b) 3,8. 
c) 5,3. 
d) 6,8. 
e) 8,9. 

https://autoesporte.globo.com/
https://www.bbc.com/
https://g1.globo.com/
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Questão 29 
 

A Nasa pretender enviar mais dois 
mini-helicópteros para Marte numa 
missão que pretende retornar com 
amostras científicas do solo marciano à 
Terra. A expectativa é que essa nova 
estratégia reduza a complexidade de 
futuras missões a Marte e aumente a 
probabilidade de sucesso do programa 
espacial. Em um certo instante, o 
dispositivo, que pesa 2,00 kg está 
levando 300 g de amostra e começa a 
cair verticalmente para baixo com uma 
aceleração de 2,50 m/s2.  
 
 
Se a gravidade de Marte for de 3,70 m/s2, a força resultante para cima que o dispositivo está fazendo será 
de 
a) 2,40 N.  
b) 5,76 N. 
c) 12,4 N. 
d) 14,3 N. 
e) 20,5 N. 
 

 

Questão 30 
 

Um bloco de 20 kg está deslizando sobre uma superfície horizontal e sem atrito, onde atuam duas forças 
externas de módulo F1=30 e F2=80N. A figura abaixo como estão dispostas essas forças.   
A aceleração do sistema será de 
a) 0,89 m/s2. 
b) 1,04 m/s2. 
c) 1,73 m/s2. 
d) 2,95 m/s2. 
e) 3,25 m/s2. 

 
 
 

 

HISTÓRIA 
 

Questão 31 
 

“O projeto nacional — desenvolvimentista formulou no Brasil e em quase toda América Latina —, durante 
as décadas de 1950 e 1960, uma grande questão e avivou uma grande esperança: como o Estado pode 
construir uma sociedade cultural e politicamente moderna? A chave para a construção desse novo Brasil 
chamava-se “desenvolvimentismo”. 
 

Disponível em: http://memorialdademocracia.com.br. Acesso em:19/01/2022. 
 

Durante a maior parte do período da Guerra Fria a visão econômica e social do Nacional-
desenvolvimentismo ganhou força no Brasil e na América Latina, como um todo.  
Sobre a perspectiva do Nacional-desenvolvimentismo é correto afirmar que se trata de uma perspectiva 
que 
a) estimula o controle nacional da produção industrial e tecnológica com o a regulação do comércio 

exterior e das relações financeiras externas.  

 
Disponível em: https://g1.globo.com. Acesso em: 07/08/2022. 

http://memorialdademocracia.com.br/
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b) defende a abertura comercial para maior competição em uma economia globalizada e estimula a 

privatização de empresas estatais.  

c) ganhou força durante os governos de Collor e, depois, de Fernando Henrique Cardoso, com a 

desregulamentação da economia e abertura econômica.  

d) teve seu ápice no governo de Juscelino Kubitschek com seu “Plano de Metas” para promover a 

dolarização da economia nacional e estabelecer um câmbio flutuante. 

e) era muito defendida pela CEPAL (Comissão Econômica Para América Latina e Caribe), uma organização 

que o regime militar brasileiro (1964-1985) denunciou e decidiu sair ainda na década de 1960 por 

discordâncias no pensamento econômico. 

 

Questão 32 
 

 
 

Disponível em: https://nationalgeographic.pt. Acesso em: 27/07/2022. 
 

A pintura acima representa a partida de Cristóvão Colombo do Porto de Palos de la Frontera, em 3 de 
agosto de 1492, marcando sua primeira viagem de descoberta que mudaria a história com a conquista do 
chamado “Novo Mundo”.  
Sobre o processo de independência das Américas, é correto afirmar que: 
a) As navegações comandadas por Cristóvão Colombo não eram patrocinadas pelo Estado Espanhol, mas, 
sim, por banqueiros privados venezianos que buscavam explorar novas colônias.  
b) Cristóvão Colombo conseguiu o patrocínio financeiro por parte dos Reinos de Castela e Aragão para sua 
viagem de 1492, que terminou com o descobrimento da América.  
c) As viagens de Colombo foram as mais vastas, pois foi o primeiro a realizar a circum-navegação do 
planeta.  
d) As viagens de Colombo conquistaram o apoio da Coroa Portuguesa e a rejeição da Coroa Espanhola, que 
decidiu não apoiar sua expedição.  
e) As primeiras viagens de Colombo conquistaram a Ásia antes da América, resultando na descoberta das 
ilhas Filipinas.  

 
 
 
 
 

https://nationalgeographic.pt/
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Questão 33 
 

 
 
 
As imagens ao lado representam um 
período histórico importante da história 
nacional, conhecido como “Revolução 
constitucionalista de 1932”, o primeiro 
levante contra o governo de Getúlio 
Vargas e o último grande conflito armado, 
ocorrido dentro do território nacional. 

 
                                                                  
 
 

                                                                                                               Disponível em: www3.al.sp.gov.br.Acesso em: 15/07/2022. 
 

Sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, é correto afirmar que 
a) as elites paulista e mineira buscavam recuperar o poder político que haviam perdido desde a Revolução 
de 1930 e defendiam a manutenção da primeira constituição republicana de 1891.  
b) a revolução de 1932 foi apoiada pelas elites cafeeira paulista e mineira que depuseram o presidente 
Washington Luís e patrocinaram, com apoio dos militares, a subida de Getúlio Vargas ao poder. 
c) uma das principais insatisfações da elite paulista que levaram à Revolução de 1932 foi justamente a 
ação de Getúlio Vargas em 1930, que acabou com a autonomia dos estados, garantida pela constituição de 
1891. 
d) os insurgentes da Revolução de 1932 pretendiam fazer um governo de coalizão no qual gaúchos, 
paulistas e mineiros se revezariam no poder. As hostilidades não foram iniciadas porque os líderes paulistas 
conseguiram um acordo com o governo Vargas.  
e) como consequência imediata dos conflitos da Revolução de 1932, o Governo Vargas concedeu mais 
autonomia ao estado de São Paulo, mas não foi realizada uma nova Assembleia Constituinte, tampouco 
foram realizadas eleições para governador. 

 

 

Questão 34 
 

 
 

A fotografia ao lado mostra o primeiro-
ministro britânico Neville Chamberlain, 
que aparece destacado segurando o 
documento do acordo, assinado na 
cidade alemã de Munique, em 1938, na 
tentativa de evitar o expansionismo 
militar da Alemanha. O documento 
também contou com as assinaturas de 
Adolf Hitler, Benito Mussolini e Édouard 
Daladier. 
 
 
 
 
 
 
 

  
Disponível em: https://www.bbc.co.uk. 

 Acesso em: 17/07/2022. 

https://www3.al.sp.gov.br.acesso/
https://www.bbc.co.uk/
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Tomando como base o chamado “Acordo de Munique de 1938”, é correto afirmar que o acordo de 
Munique de 1938 
a) tratava do território da Checoslováquia, que foi convidada para o acordo e aceitou ceder parte de seu 
território em troca de evitar a anexação por parte da Alemanha.  
b) fez parte da “política de apaziguamento” de Chamberlain que buscava equilibrar poder com a Alemanha 
e assinar um pacto de defesa mútua com a Checoslováquia na tentativa de evitar uma invasão alemã.  
c) versava sobre a anexação da Áustria, um desejo antigo de Hitler, que foi aceito nesse acordo mediante a 
promessa de a Alemanha não anexar mais nenhum território na Europa.  
d) consolidou a “política de apaziguamento” de Chamberlain e cedia a região dos Sudetos, na 
Checoslováquia, para a Alemanha com a promessa de que a Alemanha não reivindicasse mais territórios.  
e) conseguiu um acordo entre Checoslováquia e Alemanha para dar autonomia administrativa para a 
região dos Sudetos com a garantia  de que a soberania da região se mantivesse checoslovaca. 
 

 

Questão 35 
 

 
 

Disponível em: www.megatimes.com.br. Acesso em: 17/01/2022. 
 

Acima vemos uma reunião da Liga das Nações, organização criada no Tratado de Versalhes em 1919, no 
contexto pós-Primeira Guerra Mundial, com sua sede em Genebra, na Suíça. Seus objetivos eram bastante 
ousados e previam estabelecer uma nova paz mundial. 
Sobre a Liga das Nações e seu contexto, é correto afirmar que 
a) a União Soviética, apesar de sair bastante devastada da Primeira Guerra Mundial, apoiou o esforço da 

criação da Liga das Nações com a condição de ter poder de veto no Conselho Permanente dessa 

organização.  

b) a França e a Grã-Bretanha foram as principais patrocinadoras da Liga e para incluir a Alemanha, 

derrotada na Primeira Guerra Mundial, decidiram, por meio da Liga, suspender as indenizações contra os 

alemães presentes no Tratado de Versalhes.  

c) por divergências políticas entre seus membros, a Liga das Nações não contou com um órgão jurídico 

para arbitrar questões de direito internacional.  

d) um dos principais patrocinadores da Liga foi o presidente norte-americano Woodrow Wilson que 

estabelecia em um dos seus “catorze pontos” a criação de uma organização internacional para manutenção 

da paz mundial.  

e) a Liga obteve seu primeiro sucesso diplomático ao evitar a invasão da região da Manchúria, na China, 
por parte do Japão em 1931. 
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GEOGRAFIA 
 

Questão 36 
 

A bússola, associada à rosa dos ventos, permite encontrar rumos em mapas. Assim, o 
usuário pode encontrar os pontos cardeais e os colaterais, orientando-se no espaço 
geográfico.   
 

Disponíveis em: SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. “Geografia Geral e do Brasil: espaço 
geográfico e globalização”. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2012; www.labocart.ufc.br. Acesso em: 

08/08/2022. 
 (Adaptações). 

 

Com base na imagem, no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta sobre quem 
inventou a bússola? 
a) Os árabes na antiguidade e introduzida na Europa, pelos chineses, no século XIII. 
b) Os chineses na antiguidade e introduzida na Europa, pelos árabes, no século XIII. 
c) Os árabes na Idade Média e introduzida na Europa, pelos chineses, no século XIII. 
d) Os chineses na Idade Média e introduzida na Europa, pelos árabes, no século XIII. 
e) Pelos geógrafos gregos, na antiguidade. 
 

 

Questão 37 
 

Matriz energética mundial e brasileira 
 

 
 

 

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

Com base nos gráficos acima, marque a opção correta: 
a) A matriz energética brasileira é menos dependente de petróleo e derivados do que a mundial. 
b) A matriz energética brasileira é mais renovável do que a mundial. 
c) As fontes não renováveis de energia são as que menos contribuem com a emissão de gases de efeito 
estufa. 
d) Apesar de muitas pessoas tentarem diferenciar a matriz energética da matriz elétrica, ambas são 
consideradas conceitos idênticos pela comunidade científica internacional. 
e) A matriz energética brasileira é menos dependente de derivados da cana-de-açúcar do que a matriz 
mundial. 
 
 

http://www.labocart.ufc.br/
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Questão 38 
 

 “A Constituição, certamente, não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a 
reforma. Quanto a ela, discordar, sim. Divergir, sim. Descumprir, jamais. Afrontá-la, 
nunca. Traidor da Constituição é traidor da Pátria. Conhecemos o caminho maldito. 
Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garrotear a liberdade, 
mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos 
de lutas e sacrifícios, promulgamos o Estatuto do Homem da Liberdade e da 

Democracia, bradamos por imposição de sua honra. (Trecho do histórico discurso de Ulysses Guimarães de 
5 de outubro de 1988). 
 

Disponíveis em: https://www.uninassau.edu.br; www.camara.leg.br. Acessado em: 08/08/2022. (Adaptações). 
 

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta sobre o discurso de Ulysses 
Guimarães: 
a) Proferiu esse discurso no início da década do milagre econômico brasileiro, quando Presidente do 
senado federal. 
b) Proferido na queda do ato AI-5, quando presidente da República. 
c) Proferido na promulgação da Constituição de 1988, quando Presidente da Assembleia Constituinte. 
d) Proferido durante o último governo do regime militar, quando Presidente da Câmara Federal. 
e) Proferido durante o movimento das “Diretas Já” quando Presidente da Câmara Federal. 
 

 
 

Questão 39 
 

A metrópole improvável: por que São Paulo virou a maior cidade do Brasil 
 

Entenda como a metrópole mais rica e populosa do país saiu do marasmo para conquistar, em poucas décadas, 
o protagonismo na economia nacional. 
São Paulo - A cidade de São Paulo ocupa, desde 1960, o posto de capital mais rica e populosa do país. Gera, 
sozinha, nada menos que 10% de toda a riqueza nacional. Porém, até a metade do século XIX, nada indicava 
que um dia o município ostentaria tais títulos.[...] O século XIX trouxe grandes transformações para a economia 
nacional. Com a transferência da Corte Portuguesa para o Rio de Janeiro, em 1808 e o fim da restrição às 
importações, a agricultura, o comércio e a incipiente indústria têxtil do país se viram expostos à concorrência 
internacional. A situação se agravou com a decadência das lavouras tradicionais do Brasil, especialmente, no 
Nordeste. 
 

Disponível em: https://exame.com. Acesso em: 03/07/2021. 
 

Acerca do tema, marque a alternativa correta: 
a) Foi, principalmente, a partir da Guerra Fria, que o Brasil passou por um significativo desenvolvimento 
industrial e maior diversificação do parque fabril. 
b) A industrialização brasileira sofreu seu maior impulso a partir de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores de 
Nova York. 
c) A partir da crise de 1929, as atividades industriais passaram a apresentar índices de crescimento inferiores 
aos das atividades agrícolas, por uma política de valorização do setor de serviços e atividades extrativistas. 
d) Durante o governo do presidente Getúlio Vargas, a industrialização do Brasil caracterizou-se pela extinção 
de empresas estatais, via privatizações, com foco no liberalismo econômico, teoria mais difundida à época, 
com modelos de sucesso, aplicados em todo o mundo. 
e) O cultivo da soja, principalmente na região centro-oeste do Brasil, permitiu aos latifundiários que 
acumulassem capital, que foi investido nos parques industriais paulistas, nas primeiras três décadas do século 
XX. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.uninassau.edu.br/
http://www.camara.leg.br/
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Questão 40 
 

Em 1983, a Assembleia Geral da ONU indicou a então primeira-ministra da 
Noruega, Gro Harlem Brundtland, para presidir uma comissão 
encarregada de estudar o tema ambiental. Em 1987, foi publicado pela 
Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento da ONU 
um estudo denominado Nosso Futuro Comum, mais conhecido como 
Relatório Brundtland. 
 

Disponíveis em: SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos. “Geografia Geral e do Brasil: 
espaço geográfico e globalização”. 5. ed. São Paulo: Scipione, 2012 e 
www.paranaambiental.com.br. Acesso em: 08/08/2022. (Adaptações). 
 

                                                       

Com base no texto acima e nos seus conhecimentos, marque a opção correta: 
a) Segundo o Relatório Brundtland, foi elaborado na Conferência de Estocolmo de 1972 e salientava a 
necessidade da busca pelo equilíbrio entre os aspectos sociais, ambientais e econômicos. 
b) Segundo o estudo Nosso Futuro Comum, o desenvolvimento sustentável atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 
necessidades, favorecendo a busca pelo equilíbrio entre os aspectos econômicos, sociais e ambientais. 
c) Segundo o Relatório Brundtland, o ecodesenvolvimento atende às necessidades do presente sem 
comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades, primando 
pela busca do equilíbrio entre os aspectos sociais, financeiros e econômicos. 
d) Segundo o estudo Nosso Futuro Comum, o ecodesenvolvimento atende às necessidades do presente 
sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias necessidades, 
primando pela busca do equilíbrio entre os aspectos ambientais, financeiros e econômicos. 
e) Segundo o estudo Nosso Futuro Comum, o desenvolvimento sustentável atende às necessidades do 
presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem às suas próprias 
necessidades, primando pela busca do equilíbrio entre os aspectos sociais, financeiros e econômicos. 
 

 

INGLÊS 
 

Questão 41 
 

Our Vacation 
Every year we go to Florida. We like to go to the beach. 
My favorite beach is called Emerson Beach. It is very long, with soft sand and palm trees. It is very beautiful. 
I like to make sandcastles and watch the sailboats go by. Sometimes there are dolphins and whales in the 
water! 
Every morning we look for shells in the sand. I found fifteen big shells last year. I put them in a special place 
in my room. This year I want to learn to surf. It is hard to surf, but so much fun! My sister is a good surfer. 
She says that she can teach me. I hope I can do it! 
 

Disponível em: https://lingua.com. Acesso em 30/072022. 
 

Concerning text comprehension, analyze the sentences below and circle the correct answer: 
a) The person already knows how to surf. 
b) The person doesn’t like to go the beach very much. 
c) The person likes shells, sandcastles and sailboats. 
d) The person goes to Florida every month. 
e) The person’s sister doesn’t like surf. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.paranaambiental.com.br/
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Questão 42 
 

 
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. 

 

Disponíveis em: www.britannica.com; 
https://reallifeglobal.com. Acesso 

em: 08/08/2022. 
 

 
 

Below you can see a comic strip and a phrasal verb in the last balloon. 
The expression “look forward” means: 
a) I agree with you. 
b) Understand 
c) Stay and have fun 
d) Walk about happily and excitedly. 
e) Excited for the future, anticipating a future event. 
 

 

Questão 43 
 

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. 
 

 
 
Observe the cartoon below: 
 

Mark the correct linking word that appears in the 
cartoon: 
a) Good. 
b) Know. 
c) Bottles. 
d) But. 
e) Keep. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em:www.glasbergen.com. Acesso em: 03/08/2022. 

http://www.britannica.com/
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The questions 44 and 45 refer to the comic strip below. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Questão 44 
 

A Comic Strip is a short series of funny drawings with a small amount of writing, often published in a 
newspaper. 
 

Disponível em: https://dictionary.cambridge.org. Acesso em: 08/08/2022.  
 

The word “grim” in the last balloon means: 
a) Black. 
b) Pleasant. 
c) Cheerful. 
d) Gentle. 
e) Make. 

 

 

Questão 45 
 

An adverb is a word that modifies a verb, an adjective, a clause, or another adverb. Adverbs provide more 
information in a sentence by modifying another word. The Adverbs of frequency are used to describe the 
frequency of an event. By doing so, these adverbs describe how often something happens. 
 

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

Observe the adverb of frequency in the second balloon of the comic strip, maybe, and circle the correct 
meaning of it: 
a) Always. 
b) Never. 
c) Perhaps. 
d) Slowly. 

e) Tomorrow. 
 

https://www.dictionary.com/browse/adverb
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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

4

5

3 117 8

6

7

15 16 17

12

13 14

1

2

3 4 5 6 9 10

2

181
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REDAÇÃO 
 

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO 
 

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua 
formação, redija um texto dissertativo, na modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre o tema 
“Caminhos para inclusão do empreendedorismo na educação” Selecione, organize e relacione, de forma 
coerente e coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista. 
 

Leia, com atenção, os textos abaixo: 01 
 

TEXTOS MOTIVADORES 
 

TEXTO I 
 

 
 

Disponível em https://exame.com. Acesso em 03/01/2022. 
 

(...) hoje, o empreendedorismo é mais que tudo uma postura e um espírito que permitem ao 
empreendedor encarar problemas como oportunidades e cultivar, acima de tudo, a capacidade de estar 
atento e de tomar decisões. Atento aos riscos, às oportunidades, aos processos e aos comportamentos 
para gerar decisões transformadoras e benéficas para o empreendimento e o grupo social que dele se 
beneficia. (...) 

 

Disponíveis em http://basenacionalcomum.mec.gov.br. Acesso em 03/01/2022. 

 

 
 

TEXTO II 
 

O site da JA expressa em números a proliferação da educação empreendedora em escolas de ensino básico 
no Brasil. O total do número de estudantes, escolas e voluntários atingidos pelos programas da JA em três 
anos, de 2010 a 2013, é mais que o dobro quando comparado aos números totais dos vinte e cinco anos 
precedentes, de 1984 a 2009. No interstício de 2010 a 2013, a JA esteve presente em 8.861 escolas; dessas 
instituições, 1.440.378 estudantes participaram de programas de empreendedorismo, que contaram com 
50.619 voluntários (JA BRASIL, [2018?]). Esses números correspondem a 73% do número de escolas, 76% 
do total de estudantes e 71% do acumulado de voluntários 8 que participaram dos programas da educação 
empreendedora da JA. 
No caso do SEBRAE, o número de indivíduos contemplados nos programas relacionados à formação de 
crianças e jovens empreendedores também é expressivo. Até 2015, por exemplo, 170 mil alunos foram 
atendidos pelo Programa Pronatec Empreendedor 9 e 600 mil pessoas foram contempladas pelo Programa 
Jovens Empreendedores Primeiros Passos 10 (SEBRAE, 2021a). 
Entre mantenedores e apoiadores do Movimento Todos pela Educação percebem-se alguns projetos e 
ações no sentido de disseminar a cultura do empreendedorismo na Educação Básica. Entre eles, podemos 
citar: a Fundação Telefônica Vivo, com o Programa “Pense Grande”; o Instituto Natura em parceria com a 
Fundação Telefônica Vivo e o Laboratório de Inovação Educacional (LABI), que juntos desenvolvem o 
Programa “Inova Escola: Práticas para quem quer inovar na educação”; a Fundação La Caixa, com o 
Programa “Jovens empreendedores”; e a Fundação Educar DPaschoal, com o Programa “Academia Educar”. 
 

Disponível em https://www.scielo.br. Acesso em 03/01/2022. 
 

 

https://exame.com/pme/10-videos-para-ser-um-empreendedor-melhor
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TEXTO III 
 

 
 
 
 
 
 
 

“Inclusão empreendedora é caminho para geração de renda e 
enfrentamento das desigualdades”. 

 

Disponível em: https://aliancaempreendedora.org.br. Acesso em: 12/09/2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://aliancaempreendedora.org.br/


Universidade Vila Velha - ES 
 

30 

 

 Utilize o espaço disponibilizado abaixo como rascunho. 

 Transcreva o conteúdo do rascunho para o cartão-resposta. 

 Não serão atribuídos pontos em redações em branco ou com até 05 linhas escritas nem em forma de 
poema (versos) e que haja a intenção clara do autor de anulação (uso de palavrões, riscos ou desenhos 
não acompanhados de texto, etc.); escritas a lápis ou com letra totalmente ilegível. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


