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QUESTÃO 01

Conjunto organizado e coordenado dos modos de transporte,
de serviços e de infraestruturas que garante os deslocamentos
de pessoas e cargas no território do município.

QUESTÃO 02

Reconhecem a necessidade de realização de planejamentos de
mobilidade urbana, sobretudo para municípios com população
a partir de 20 mil habitantes.

QUESTÃO 04

Territórios periféricos e suas formas de apropriação das
tecnologias.
I, II e III.

QUESTÃO 05

I - Difusão, II – Osmose, III – Transporte ativo.

QUESTÃO 06

Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.

QUESTÃO 07

2 A e 1 A.

QUESTÃO 08

CH2O e C6H6O.

QUESTÃO 09

II e III, apenas.

QUESTÃO 10

II, apenas.

QUESTÃO 11

O conto coloca em evidência a morte anônima, sem valor, marginal
de alguém em uma cidade estranha, um mundo selvagem e
impiedoso, em que as pessoas se mostram quase indiferentes ao
destino trágico do indivíduo.

QUESTÃO 03

QUESTÃO 12

PORTUGUÊS

QUESTÃO 13
QUESTÃO 14
QUESTÃO 15
QUESTÃO 16
QUESTÃO 17
QUESTÃO 18
QUESTÃO 19

“A vela tinha queimado até a metade e apagou-se às primeiras
gotas da chuva, que voltava a cair”.
“parede”.
realizada em primeira pessoa, na qual há narrador personagem,
que é também o protagonista da história.
O foco narrativo confere à obra um tom confessional em que o
protagonista dita o ritmo das memórias e das experiências por ele
vivenciadas.
Afastar pensamentos indesejados.
Demonstrativo e serve para situar o leitor em relação ao espaço
onde os fatos ocorrem.
Metonímia.
“Sacode-me às seis horas da manhã”.
Objeto indireto.

QUESTÃO 20
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PADRÃO DE RESPOSTA

REDAÇÃO

TEMA 01

Espera-se que o candidato aborde os seguintes pontos:
- Disserte de maneira introdutória e contextual do perfil das
crianças e adolescentes que estão fora da escola.
- Aborde os impactos, problemas e consequências de um
sistema político e econômica que acaba por favorecer e não
evitar o abandono escolar.
- Proponha soluções e medidas de ação a fim de que o Brasil
enquanto país democrático e que incluir toda a sua população
possa garantir, ampliando e melhorando o acesso dos jovens à
escola.
PADRÃO DE RESPOSTA

TEMA 02

Espera-se que o candidato aborde os seguintes pontos:
- Disserte de maneira introdutória e contextual acerca dos
conceitos apresentados na proposta de redação (cultura do
cancelamento e sociedade da pós-verdade).
- Aborde os impactos, problemas e consequências para as
pessoas vítimas de fake news e de cancelamento em massa
nas redes sociais e internet de modo geral.
- Proponha soluções e medidas de ação para os indivíduos
possam ter maior proteção contra as notícias falsas e contra as
informações que buscam destruir a imagem de pessoas no
mundo virtual.
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