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1. LÍNGUA PORTUGUESA
Leia esta matéria, publicada na coluna “Dicas de Português”, de Dad Squarisi
(jornal A Tribuna, 23 jan. 2022):

Virou manchete
Recado
“Escrevo pra me divertir e divertir os outros”
Ignácio de Loyola Brandão

A vedete do noticiário? É a vacina. O imunizante ocupa espaços em jornais, rádios e tevês.
Daí a curiosidade: qual a origem da palavra?
O trissílabo vem do latim vaccina. Quer dizer
“da vaca”. A história vem de longe. Em 1796,
o médico inglês Edward Jenner clinicava em
Berkeley. O danado vivia de olho nas moças
que ordenhavam as vacas.
No espia-espia, observou que elas
contraíam varicela ou catapora. Mas não
pegavam varíola. Teve uma ideia. Preparou
uma cultura de varicela com o material das
mãos de uma das trabalhadoras. Inoculou-a num garoto de 8 anos. Semanas depois, inoculou o
vírus da varíola. O menino não pegou a doença. Viva! Estava descoberta a vacina!
In: A Tribuna, 23 jan. 2022. Cidades. Caderno A, p. 8. [Adaptado]
Disponível em: https://www.atribuna.com.br/opiniao/dadsquarisi/virou-manchete. Acesso em: 31 jan. 2022.

1. No texto, a palavra “trissílabo” refere-se a
Resposta: vacina.
2. A autora Dad Squarisi usa a epígrafe de Ignácio de Loyola Brandão para
Resposta: reforçar a proposta da coluna de entreter o leitor com descontração ao tratar de
curiosidades linguísticas.
3. Neste trecho do final do segundo parágrafo – “Inoculou-a num garoto de 8 anos”, o
pronome em destaque retoma
Resposta: cultura de varicela.
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Leia esta charge:

In: Folha de S.Paulo, 6 fev. 2022.
Opinião. Caderno A, p. 2.

4. A ironia se manifesta na charge pelo fato de
Resposta: a terra do pai ser retratada como fictícia.

Leia o texto abaixo, publicado no PAINEL DO LEITOR da Folha de S.Paulo, 22 jan. 2022
(Opinião. Caderno A, p. 3):

Planejamento familiar
É urgente que a educação sexual se efetive nas escolas, para que alunas e alunos bem
informados e com acesso a métodos contraceptivos possam realizar um planejamento
reprodutivo. Passou da hora de a escola ser um poderoso agente social nessa questão.
O artigo da médica Carolina Sales Vieira (“Uma tragédia bem brasileira”, Tendências
/ Debates, 20/1) é elucidativo. No Brasil, 55% das gestações não são planejadas,
sobretudo por falta de acesso a métodos contraceptivos e por desinformação. Os
ministérios da Educação e da Saúde precisam se unir.
Cíntia Bartolomeu Garcia, professora do ensino médio (São Carlos, SP)

5. Seguindo a ordem em que aparecem no texto, os elementos evidenciados estabelecem,
respectivamente, a relação de sentido de
Resposta: finalidade e destaque.
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Leia o texto abaixo, publicado no PAINEL DO LEITOR da Folha de S.Paulo, 22 jan. 2022
(Opinião. Caderno A, p. 3):

Planejamento familiar
É urgente que a educação sexual se efetive nas escolas, para que alunas e alunos bem
informados e com acesso a métodos contraceptivos possam realizar um planejamento
reprodutivo. Passou da hora de a escola ser um poderoso agente social nessa questão.
O artigo da médica Carolina Sales Vieira (“Uma tragédia bem brasileira”, Tendências
/ Debates, 20/1) é elucidativo. No Brasil, 55% das gestações não são planejadas,
sobretudo por falta de acesso a métodos contraceptivos e por desinformação. Os
ministérios da Educação e da Saúde precisam se unir.
Cíntia Bartolomeu Garcia, professora do ensino médio (São Carlos, SP)

6. Os parênteses empregados no corpo do texto servem para
Resposta: apresentar informações sobre o artigo.

7. Qual o propósito comunicativo do texto?
Resposta: Divulgar opinião de quem lê o jornal.
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Leia esta tirinha, publicada em O Estado de S.Paulo, 6 mar. 2021. Especial. Caderno H, p. 4.

8. Indique a razão pela qual os porquês estão grafados separados nos segundo e terceiro
quadrinhos.

Resposta: Causa não expressa.
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Leia o trecho abaixo, retirado jornal Folha de
S.Paulo, 6 fev. 2022. Folha corrida. Caderno B, p.
8. [Adaptado]

FRASES DA SEMANA
Errrrou!
Fausto Silva
Apresentador causou polêmica ao receber imitador
de pássaros no programa

“No mundo dos pássaros ainda tem a
conquista, o assédio no bom sentido. Se o
cara não cantar, não tem chance”

9. O apresentador causou polêmica, porque
Resposta: manifestou opinião machista.
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Leia este trecho retirado do site da CNN:

O que os brasileiros esperam para o
ano de 2022
A CNN ouviu pessoas de diferentes idades e de todas regiões do país para saber as
expectativas para o primeiro ano com um grau de normalidade desde o início da pandemia

A pesquisadora Natalia Pasternak, doutora em microbiologia pela Universidade de São Paulo (USP)
e presidente do Instituto Questão de Ciência (IQC), se tornou um dos rostos mais conhecidos no
Brasil quando o assunto é Covid-19.
Ao longo dos últimos dois anos, Natalia concedeu inúmeras entrevistas para as imprensas brasileira
e estrangeira com o objetivo de esclarecer os diferentes contextos epidemiológicos da pandemia.
Para a especialista, o ritmo de trabalho aumentou de forma significativa com a chegada da Covid-19.
“O meu trabalho é combater a desinformação em ciência e saúde. Com a pandemia, ele ficou focado
basicamente em Covid-19 que, infelizmente, se mostrou um problema muito maior do que a gente
imaginava”, diz Natalia.
Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/o-queos-brasileiros-esperam-para-o-ano-de-2022/. Acesso em: 8
fev. 2022.

10. A palavra destacada no texto indica
Resposta: o ponto de vista da pesquisadora sobre a doença.
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2. ATUALIDADES

Ucrânia: EUA anunciam que têm 8,5 mil soldados em
prontidão em meio à escalada de tensões
Pentágono afirmou que tem soldados prontos para serem acionados em curto
prazo; definição deve ocorrer após reunião com aliados.

Por BBC
25/01/2022 07h34

Cerca de 8.500 soldados dos Estados Unidos estão em alerta máximo para
serem mobilizados em meio à crescente tensão na Ucrânia, segundo anunciou
o Pentágono.
Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2022/01/25/ucrania-eua-anunciam-que-tem-85-mil-soldados-em-prontidaoem-meio-a-escalada-de-tensoes.ghtml - <acesso em 26 jan. 2022>

1 - Sobre a notícia acima, assinale a alternativa que oferece somente informações corretas sobre o
tema:

Resposta: As tensões relatadas acima se relacionam, sobretudo, com a possibilidade de a Ucrânia
ingressar como membro da OTAN. Esse fato, interpretado pelo governo de Moscou como
desconfortável e possivelmente intolerável, poderá levar a uma ação militar russa em território
ucraniano.

Tradução livre: Sneakers: Guia completo de edições limitadas
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Disponível em: https://www.amazon.com.br/Sneakers-Complete-Limited-Editions-Guide/dp/0500517282 <acesso em 26 jan.
2022>

5 milhões de pessoas tentaram comprar o novo sneaker Air Dior, avaliado em $11
mil reais
Disponível em: https://vogue.globo.com/atualidades/noticia/2020/07/5-milhoes-de-pessoas-tentaram-comprar-o-novo-dior-x-airjordans-avaliado-em-11-mil-reais.html <acesso em 26 jan. 2022>

2 - A imagem e a notícia acima se relacionam a um fenômeno que vem conquistando cada vez mais
adeptos em todo o mundo - a cultura sneaker que representa o consumo de tênis cuja aquisição carrega
consigo um simbolismo e um glamour. Cada vez mais notícias, novas páginas em redes sociais e uso
de sneakers por celebridades, comprovam a ascensão desse nicho mercadológico. Sobre a cultura
Sneaker, podemos afirmar corretamente:
Resposta: - A cultura Sneaker é mais um exemplo relacionado ao processo de globalização, que cria
uma cultura planetária mais uniforme para atender aos interesses de grandes empresas globais que
buscam uma uniformização de hábitos de consumo, mesmo para produtos considerados mais
exclusivos.

Disponível em: https://acervo.folha.com.br/digital/leitor.do?numero=49800&_ga=2.237124864.1275831171.1643288051758734932.1585272823&_mather=c517e71e0052239a&anchor=6448970&pd=e09f2b58431429671a6aa4383bb7b481 <acesso em
27 jan. 2022>

3 - Os gráficos acima fazem parte de um estudo encomendado pela Prefeitura de São Paulo
realizado entre outubro e dezembro de 2021.
Após analisar e confrontar os gráficos, podemos concluir corretamente:
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Resposta: O crescimento significativo de pessoas que vivem nas ruas de São Paulo atualmente é
fruto, entre outros fatores, do aumento da inflação e do desemprego gerados pela atual crise
econômica, fortalecida também pela pandemia do coronavírus.

4 - A criptomoeda mais popular do mundo saltou para um recorde acima de US$ 54

mil nesta sexta-feira (19), abrindo caminho para uma valorização semanal de mais
de 11%. A moeda acumula alta de cerca de 64% até agora neste mês.
Por Reuters 19/02/2021 18h06
Disponível em: https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/02/19/bitcoin-bate-novo-recorde-e-atinge-us-1trilhao-em-valor-de-mercado.ghtml <acesso em 29 jan. 2022>

Bitcoin opera em queda repercutindo decisão do BC dos Estados Unidos
Por Laelya Longo, Valor Investe — São Paulo - 27/01/2022 11h49
Disponível em: https://valorinveste.globo.com/mercados/cripto/noticia/2022/01/27/bitcoin-opera-em-quedarepercutindo-decisao-do-bc-dos-estados-unidos.ghtml <acesso em 29 jan. 2022>

Após um breve momento de entusiasmo com a decisão do Federal Reserve (Fed, o
banco central dos Estados Unidos), de manutenção da taxa de juros, em que o bitcoin
voltou ao patamar dos US$ 39 mil, investidores voltaram a vender a criptomoeda,
com nova avaliação sobre o comunicado, e hoje os negócios seguem no mesmo
sentido.
Às 11h40, o bitcoin (BTC) recuava 3,47%, nas últimas 24 horas, a US$ 36.933, de acordo
com informações do site especializado CoinDesk.
4 – Após a leitura e análise das notícias acima e utilizando seus conhecimentos sobre o tema,
assinale a alternativa correta.
Resposta: Em setembro de 2021, El Salvador adotou o Biticoin como moeda de curso legal. Essa
prática vem sendo criticada, inclusive, pelo FMI que recomendou ao país reverter essa ação
justificando, entre outros motivos, os riscos para a estabilidade financeira do país, devido à elevada
volatilidade da criptomoeda.
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Por

Miguel Trombini |30/11/2021
Na última sexta, 26, a estátua do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, foi
iluminada com as cores da bandeira de Barbados
Disponível em: https://turismo.ig.com.br/destinos-nacionais/2021-11-30/ <acesso em 29 jan.2022)

5 - Assinale a alternativa que apresenta o motivo correto da iluminação diferenciada para a estátua
do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.
Resposta: – Essa homenagem teve o objetivo de celebrar a declaração de que o país se tornaria uma
república removendo, assim, a rainha Elizabeth II como chefe de Estado.
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Águas de 'Caribe amazônico' ficam turvas(...)
João Fellet - @joaofellet Da BBC News Brasil em São Paulo - 18 janeiro 2022
Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/brasil-60032344 <acesso em 31 jan. 2022>

Reprodução/CNN Brasil (20.jan.2022) Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/nacional / <acesso em 31 jan. 2022>

6 – No início de 2022, vários meios de comunicação noticiaram o acontecimento retratado acima.
Assinale a alternativa que explica corretamente o ocorrido.
Resposta: –As águas do rio Tapajós, no distrito de Alter do Chão, município de Santarém no estado
do Pará, tiveram sua coloração alterada devido, provavelmente, a fatores antrópicos como mineração
ilegal e desmatamento, além do maior volume de chuvas.

20/01/2022, 19:48 - Atualizado em 20/01/2022, 20:58 - Autor: Emerson Coe
Disponível em: https://dol.com.br/charge-do-dia/693271/ <acesso em 01 fev. 2022>
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Eleita pela BBC de Londres ‘A voz do milênio’ na virada de 1999 para 2000, a
cantora deixa um país inteiro órfão neste 20 de janeiro de 2022
Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/diversao-e-arte/2022/01/ <acesso em 31 jan./2022>

7 – Assinale a alternativa que melhor explica e relaciona a notícia e a imagem acima.
Resposta: A charge de Emerson Coe homenageia Elza Soares por meio da representação de sua
imagem como o mapa do Brasil fortalecendo, assim, a dimensão nacional da importância da artista.
O texto da notícia lança para o patamar internacional a relevância de Elza Soares.

Vulcão de Tonga provoca vazamento de óleo e tragédia ambiental no
Peru
O presidente peruano, Pedro Castillo, assinou na quinta-feira, 20, um decreto apontando como de
interesse nacional a emergência climática no país, depois de um grave derramamento de petróleo
na costa central.
Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Mundo/noticia/2022/01/epoca-negocios-vulcao-de-tonga-provoca-vazamentode-oleo-e-tragedia-ambiental-no-peru.html <acesso em 01 fev. 2022>

8 – Em 15 de janeiro aconteceu uma forte erupção vulcânica com enormes efeitos globais. Utilizando
seus conhecimentos e a notícia acima, assinale a alternativa correta.
Resposta: No território de Tonga, país localizado na Oceania, ocorreu uma erupção vulcânica de
grandes proporções, provocando um tsunami que atingiu a costa pacífica da América do Sul. O Peru
foi um dos países sul-americanos que mais sofreu com o fenômeno.

No dia 31 de janeiro, o site oficial da ACNUR – Brasil, agência da ONU para refugiados, emite nota
oficial à imprensa lamentando a morte do congolês Moïse Kabagambe, de 24 anos. Várias
personalidades e formadores de opinião se manifestaram nas redes sociais, mostrando
solidariedade para com a família de Moïse e indignação com o fato.

Disponível em: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2022/02/01/justicaparamoise-famosos-e-anonimos-se-solidarizampor-morte-de-congoles-no-rio.ghtml <acesso em 02 fev.2022>
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9 – A informação e imagem acima se referem à morte do jovem congolês Moïse Kabagambe que
trabalhava na cidade do Rio de Janeiro. Sobre o ocorrido, assinale a alternativa correta.
Resposta: A comunidade africana residente no Brasil, sobretudo a parcela mais frágil, que engloba
refugiados, sofre com xenofobia e racismo. A morte de Moïse Kabagambe sublinha os gestos de
violência, preconceito e barbárie que, infelizmente, tem feito várias vítimas fatais.

Mais dois corpos são encontrados em Franco da Rocha (SP)
Nesta quinta-feira (3) foram localizadas duas vítimas pelas equipes que fazem buscas no
município
Igor CalianMatheus Pastori03/02/2022 • 06:41 - Atualizado em 03/02/2022 • 07:12
Disponível em: https://www.band.uol.com.br/noticias/bora-sp/ultimas/corpos-sao-encontrados-em-franco-da-rocha-sp16477242 <acesso em 03 fev.2022>

Deslizamentos em SP deixam 3 mortos e ao menos 4 feridos
Publicado em 30/01/2022 - 13:30 Por Bruno Bocchini - Repórter da Agência Brasil - São Paulo
Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2022-01/deslizamentos-em-sp-deixam-3-mortos-e-ao-menos-4feridos <acesso em 03 fev.2022>

10 – As notícias acima informam sobre uma grave situação ocorrida no Estado de São Paulo no final
do mês de janeiro e início de fevereiro deste ano. Assinale a alternativa correta.
Resposta: – Os problemas de déficit habitacional, aliados a fiscalização precária, estimulam a
população carente da região a construir casas, muitas vezes frágeis, em encostas instáveis. Essa
situação, aliada à falta de projetos habitacionais por parte dos governos, contribui para que notícias
como as destacadas acima se repitam todos os anos.
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