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LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 05 

Texto 1 

Inovar pelo clima 
Com o Acordo de Paris, a desacreditada globalização marca um gol, mas dificilmente se conseguirá 

vencer a mudança climática sem que o avanço tecnológico entre em campo 
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Globalização, inovação tecnológica e sustentabilidade, três tendências que moldam o mundo 
nas últimas décadas, passam por momentos distintos. A primeira, ainda que persista, se vê 
atacada pela onda de protecionismo, nacionalismo e xenofobia. A segunda, a inovação 
tecnológica, é cada vez mais valorizada, por sua capacidade de transformar a nossa vida. Já a 
terceira, a sustentabilidade, festejou a entrada em vigor do Acordo de Paris, que trata daquele 
que é provavelmente o maior desafio relacionado ao desenvolvimento sustentável: a mudança 
do clima. Mas, sem contar com as duas primeiras tendências – a globalização e a inovação 
tecnológica –, o aquecimento global dificilmente será detido. O ano de 2016 quebrou o terceiro 
recorde consecutivo de calor desde que as temperaturas começaram a ser medidas, em 1880. 
A percepção de que a chapa está esquentando levou a comunidade internacional a pôr fim a 
arrastadas negociações, assinar o acordo sobre o clima e atingir o número de ratificações 
necessário para que começasse a valer. 
[...] 

 MATIAS, Eduardo Felipe. Inovar pelo Clima. Revista Veja. v. 50, n. 2. p.46. São Paulo: Editora Abril, 11 jan. 2017. 

Questão 01 (Peso 1,0) 

De acordo com o texto 1, é correto afirmar que 

A) a inovação tecnológica é a mais importante das três tendências, porque é a única capaz de deter o 
aquecimento global. 

B) a assinatura do acordo sobre o clima foi adiado porque a comunidade internacional ratificou, isto é, 
corrigiu o acordo várias vezes por conter erros. 

C) o ano de 2016 foi o que apresentou a menor temperatura global, por isso quebrou o recorde desde 
que as temperaturas começaram a ser medidas em 1880. 

D) a globalização é uma tendência fracassada, porque dificulta o intercâmbio entre os povos e, 
consequentemente, os acordos internacionais sobre o clima. 

E) a sustentabilidade é uma tendência que precisa da inovação tecnológica e da globalização para 
alcançar seus objetivos, como, por exemplo, deter o aquecimento global. 

Questão 02 (Peso 1,0) 

A linguagem figurada é um recurso de comunicação utilizado para reforço textual. No texto 1, as 
palavras que foram utilizadas no sentido figurado são: 

A) onda (linha 3) / festejou (linha 5) / chapa (linha 10) 
B) xenofobia (linha 3) / desafio (linha 6) / clima (linha 7) 
C) calor (linha 9) / chapa (linha 10) / ratificações (linha 11) 
D) vida (linha 4) /  Internacional (linha 11) / arrastadas (linha 11) 
E) protecionismo (linha 3) / xenofobia (linha 3) / nacionalismo (linha 3) 

Questão 03 (Peso 1,0) 

Observe o fragmento do texto 1. 

“Globalização, inovação tecnológica e sustentabilidade, três tendências que moldam o mundo nas 
últimas décadas, passam por momentos distintos.” (linhas 1-2). 

A alternativa que apresenta esse fragmento reescrito com o uso correto da vírgula é 

A) Moldam o mundo na última década, três tendências que, passam por momentos distintos, 
globalização, inovação tecnológica e sustentabilidade. 

B) Globalização, inovação tecnológica e sustentabilidade, três tendências que moldam o mundo, 
passam por momentos distintos nas últimas décadas. 

C) Nas últimas décadas, passam por momentos distintos, três tendências, que moldam o mundo: 
globalização, inovação tecnológica e sustentabilidade. 

D) As três tendências que, moldam, o mundo, passam por momentos, distintos nas últimas décadas: 
globalização, inovação tecnológica e sustentabilidade. 

E) Passam por, momentos distintos, três tendências que moldam o mundo nas últimas décadas: 
globalização, inovação tecnológica e sustentabilidade. 
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Questão 04 (Peso 1,0) 

A alternativa que contém um sinônimo da palavra xenofobia (linha 3) é  

A) ameaça nuclear 
B) intolerância religiosa. 
C) mudanças climáticas. 
D) diversidade de línguas. 
E) temor pelo que vem de fora do país. 

Questão 05 (Peso 1,0) 

Observe o fragmento do texto 1. 

“A percepção de que a chapa está esquentando levou a comunidade internacional a pôr fim a 
arrastadas negociações [...]” (linhas 10-11). 

A alternativa que apresenta esse fragmento do texto 1 reescrito, corretamente, no plural é 

A) As percepções de que as chapas estão esquentando levarão a comunidade internacional a pôr fim 
as arrastadas negociações. 

B) As percepções de que as chapas estão esquentando levaram a comunidade internacional a pôr 
fim às arrastadas negociações. 

C) A percepção de que as chapas estam esquentando levarão a comunidade internacional a pôr fim 
as arrastadas negociações. 

D) As percepções de que as chapas estão esquentando levaram a comunidade internacional a porém 
fim às arrastadas negociações. 

E) As percepções de que as chapas estão esquentando levaram às comunidades internacionais a 
pôrem fim as arrastadas negociações. 

Questão 06 (Peso 1,0)  

O aquecimento global evidencia nossa natural interdependência, e _________ passa por 
_________________, não por tentar ____________. (MATIAS, 2017, p. 47, adaptado) 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) detê-lo / reconhecê-la / afastá-la 
B) detê-la / a reconhecer / a afastar 
C) o deter / reconhecê-na / afastar-lhe 
D) deter ele / reconhece-lhe / a afastar 
E) deter-lhe / reconhece-la / lhe afastar  

Questão 07 (Peso 1,0) 

_____ cerca de duas décadas, ________ lançamentos de diversas marcas de televisores de plasma, 
que logo ___________ substituídos pelas TVs LCD. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, a lacuna do trecho acima é 

A) A / houve / foram 
B) Há / houve / foram 
C) A / houveram / forão 
D) Há / houveram / forão 
E) Há / houveram / foram 

Questão 08 (Peso 1,0) 

Fui ____ casa dos meus pais para assistir ____ corrida de Fórmula 1, visando __ alegria deles com a 
minha presença. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, a lacuna do trecho acima é 

A) à / a / a  
B) à / à / à  
C) à / à / a 
D) a / a / à 
E) a / à / a 
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Para responder às questões de 09 a 13, leia o texto 2. 
 
Texto 2 
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Game faz desconhecidos ajudarem no diagnóstico de malária 
 

Um grupo de cientistas espanhóis quer combater a malária pedindo a desconhecidos 
que joguem videogame. O projeto MalariaSpot está reunindo uma força-tarefa de 
usuários para diagnosticar as aparições dessa doença, que teve 214 milhões novos 
casos em 2015, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, e causou 438 mil 
mortes. O continente africano concentra a maior parte dos casos de malária (88%).  

Na etapa atual do projeto, os jogadores analisam amostras de sangue em busca de 
parasitas – que aparecem como monstrinhos, quando encontrados. Essas amostras já 
foram diagnosticadas, portanto o esforço dos usuários não gera dados inéditos. Mas os 
cientistas do MalariaSpot estão compilando essas informações para calibrar o sistema e, 
no futuro, alimentar o jogo com amostras ainda sem diagnóstico. O processo poderia 
levar um resultado em 20 minutos a países como Moçambique. 

É uma iniciativa de “crowdsourcing”, ou seja, um esforço conjunto realizado on-line. Há 
outras iniciativas científicas semelhantes, como o GalaxyZoo, em que internautas 
ajudam astrônomos a identificar galáxias. Outros projetos, como o Folding@Home, 
pedem ajuda para analisar proteínas e estudar doenças como os males de Alzheimer e 
Parkinson. 

No MalariaSpot, os jogadores são treinados para analisar amostras de sangue e 
encontrar os parasitas responsáveis pela malária. A tarefa em si é simples. O tutorial, no 
início do jogo, leva alguns minutos. Mas a massa de informações gerada pelo aplicativo, 
disponível para smartphones, resolveria um problema fundamental: a carência de 
especialistas.  

“O segredo é a redundância”, diz à Folha Miguel Luengo-Oroz, criador do projeto. “Ainda 
que alguns jogadores se equivoquem, quando nós combinamos vários usuários sobre a 
mesma imagem, o resultado é robusto.” [...] Luengo-Oroz e sua equipe publicaram 
recentemente um estudo sobre a viabilidade do jogo, na expectativa de poder oferecer 
imagens inéditas e pedir que os usuários de fato diagnostiquem casos de malária. O 
estudo saiu na revista especializada “Journal of Medical Internet Reserach”. 

[...]. 

BERCITO, Diogo. Game faz desconhecidos ajudarem no diagnóstico de malária. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2017/01/1847843-game-faz-desconhecidos-ajudarem-no-diagnostico-de-
malaria.shtml>. Acesso em 10 jan. 2017.  

Questão 09 (Peso 1,0) 

De acordo com o texto 2, é correto afirmar que 

A) o MalariaSpot é uma iniciativa de crowdfunding. 
B) o MalariaSpot só pode ser jogado por pessoas com diagnóstico de malária. 
C) os jogadores analisam amostras do próprio sangue para diagnosticar a malária. 
D) o objetivo do MalariaSpot é reunir uma força-tarefa para erradicar a malária no continente africano. 
E) o objetivo do MalariaSpot é treinar jogadores para o diagnóstico rápido da malária em amostras de 

sangue. 
 
Questão 10 (Peso 1,0) 

Observe o fragmento do texto 2. 

“O continente africano concentra a maior parte dos casos de malária (88%)” (linha 5). 

A alternativa que apresenta coerência com a informação contida nesse fragmento é 

A) 88% da população africana está livre da malária. 
B) 12% do continente africano está livre da malária. 
C) 88% do continente africano têm registro de casos de malária. 
D) 88% do continente africano registrou mortes decorrentes da malária. 
E) 88% dos casos de malária estão concentrados no continente africano. 
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Questão 11 (Peso 1,0) 

No fragmento do texto 2, “Essas amostras já foram diagnosticadas, portanto o esforço dos usuários 
não gera dados inéditos” (linhas 7-8), a palavra destacada pode ser substituída sem prejuízo no que 
tange ao sentido por 

A) entretanto 
B) por isso 
C) porém 
D) mas 
E) pois 

Questão 12 (Peso 1,0) 

No trecho “O segredo é a redundância” (linha 22), a palavra destacada significa 

A) redução 
B) abundância 
C) necessidade 
D) persistência 
E) colaboração 

Questão 13 (Peso 1,0) 

“Luengo-Oroz e sua equipe publicaram recentemente um estudo sobre a viabilidade do jogo, na 
expectativa de poder oferecer imagens inéditas e pedir que os usuários de fato diagnostiquem casos 
de malária.” (linhas 24-26) 

Considerando outras formas de reescrever o trecho destacado no fragmento do texto 2, de acordo 
com as regras de concordância verbal, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras 
e com F as falsas.  

(   ) Foram eles, Luengo e sua equipe, que publicou [...]. 
(   ) Foram eles, Luengo e sua equipe, quem publicou [...]. 
(   ) Foram eles, Luengo e sua equipe, que publicaram [...]. 
(   ) Foram eles, Luengo e sua equipe, quem publicaram [...]. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F F V V 

Questão 14 (Peso 1,0) 

 

A alternativa que apresenta todas as palavras grafadas corretamente de acordo com o novo acordo 
ortográfico é 

A) pós-graduação / hidro-elétrica / desumano 
B) contra-indicado / semi-interno / des-humano 
C) contraindicado / pósgraduação / hidroelétrica 
D) sócio-gerente / contraindicado / autoatendimento 
E) sóciogerente / Baía de Todos-os-Santos / micro-sistema 
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Questão 15 (Peso 1,0) 

Hoje _____ três anos que conclui meu curso superior e, no próximo sábado, ______ dois meses que 
iniciei o mestrado. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, a lacuna do trecho acima é 
A) faz / fará 
B) faz / farão 
C) fazem / fará 
D) fazem / farão 
E) fazem / faram 
 

INFORMÁTICA (QUESTÕES DE 16 A 20) 
Questão 16 (Peso 1,0) 
Observe a figura 1. 

Figura 1_Planilha Excel 

 
                                               Fonte: Elaboração própria (2017) 

No Excel 2010, para preencher as células A1 a A7 com uma sequência númerica de 1 a 7, deve-se: 

A) posicionar o cursor no canto inferior direito da célula A1 de modo a que o cursor se transforme 
numa cruz e arrastar o cursor para baixo. 

B) posicionar o cursor no canto inferior direito da célula A1 de modo a que o cursor se transforme 
numa cruz e arrastar o cursor para o lado direito. 

C) digitar na célula A7 o numeral 7, posicionar o cursor no canto superior direito da célula A7 de 
modo a que o cursor se transforme numa cruz e arrastar o cursor para cima até a célula A1. 

D) digitar na célula A2 o numeral 2, selecionar a célula A2, posicionando o cursor no canto inferior 
direito da célula A2 de modo a que o cursor se transforme numa cruz e arrastar o cursor para 
baixo até a célula A7. 

E) digitar na célula A2 o numeral 2, selecionar as células A1 e A2, posicionar o cursor no canto 
inferior direito da célula A2 de modo a que o cursor se transforme numa cruz e arrastar o cursor 
para baixo até a célula A7. 

Questão 17 (Peso 1,0) 
Observe a figura 2. 

Figura 2_Texto digitado no Word 2010 

 
Fonte: Elaboração própria (2010) 

As teclas de atalho são muito úteis e agilizam sobremaneira a elaboração de textos. Considerando o 
trecho selecionado na figura 2, ao teclar simultâneamente nas teclas Ctrl+I, ____________. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é: 

A) aplica-se itálico ao texto selecionado 
B) coloca-se o texto selecionado em ordem alfabética 
C) abre-se a caixa de diálogo para impressão desse trecho 
D) insere-se uma linha entre cada uma das palavras selecionadas 
E) insere-se um índice numérico sequencial no inicio de cada palavra, tranformando o texto em uma 

lista 
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Questão 18 (Peso 1,0) 
Observe a figura 3. 

Figura 3_Guia Início do Word 2010 

 
Fonte: Elaboração própria (2017) 

Considerando o  trecho selecionado na figura 2, ao clicar sobre o botão destacado no canto inferior 
direito da guia início apresentada na figura 3, é possível 

A) colocar o trecho selecionado em ordem alfabética. 
B) diminuir o tamanho da fonte do trecho selecionado. 
C) aumentar o tamanho da fonte do trecho selecionado. 
D) alterar todo o texto para maiúsculo, minúsculo ou alternar maúsculo/minúsculo. 
E) organizar as palavras do trecho selecionado de acordo com a quantidade de caracteres. 

Questão 19 (Peso 1,0)  

Sobre as principais características da cloud computing ou computação em nuvem, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A computação em nuvem é um modelo de armazenamento de dados que permite o acesso a 
várias aplicações, em qualquer lugar, independente de acesso à internet. 

(   ) Uma das características da cloud computing é o amplo acesso à rede através de plataformas 
heterogêneas, tais como: telefones celulares, tablets, laptops e estações de trabalho. 

(   ) Os recursos de computação do provedor, na computação em nuvem, são agrupados para servir a 
vários consumidores e atribuídos e reatribuídos de acordo com a demanda do consumidor. 

(   ) A computação em nuvem caracteriza-se pela rapidez e elasticidade, porque a capacidade de 
armazenamento pode ser rapidamente provisionada e liberada com o mínimo esforço de 
gerenciamento ou interação com o provedor de serviços.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V V 
C) F V V V 
D) F F V F 
E) F V F V 

Questão 20 (Peso 1,0)  

As informações sobre o conteúdo ativo aparecem na Barra de Mensagens e os dois tipos mais 
comuns são as macros e os controles ActiveX. Sobre o conteúdo ativo, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As macros são usadas para exibir animações, botões de comando, listas de opções e caixas de 
diálogo. 

(   ) Os controles ActiveX automatizam tarefas que são usadas frequentemente, contribuindo para a 
economia de tempo de pressionamento de teclas e ações do mouse. 

(   ) O conteúdo ativo ajuda na produtividade e na funcionalidade, mas pode representar uma 
potencial ameaça ao computador e até mesmo à rede, por isso aparece o aviso de segurança na 
Barra de Mensagens. O conteúdo só deve ser habilitado caso o usuário saiba que veio de uma 
fonte confiável.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V F V 
C) V F F 
D) F F V 
E) F V F 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (QUESTÕES DE 21 A 45) 

Questão 21 (Peso 2,0)  

Sobre o estímulo à inovação no âmbito da Microempresa (ME) e da Empresa de Pequeno Porte (EPP), 
de acordo com a Lei complementar nº 123, de 14 de novembro de 2006 e suas alterações posteriores, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As ME terão condições de acesso diferenciadas, favorecidas e simplificadas em relação às EPP. 
(   ) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e as respectivas Agências de Fomento, as 

Instituições Científicas e Tecnológicas, os Núcleos de Inovação Tecnológica e as Instituições de 
Apoio têm como meta a aplicação de, no mínimo, 50% dos recursos destinados à inovação para o 
desenvolvimento de ME e EPP. 

(   ) A União pode reduzir a zero as alíquotas do Imposto sobre Produto Industrializado (IPI), incidente 
na aquisição ou importação de equipamentos, máquinas, aparelhos, instrumentos, acessórios, 
sobressalentes e ferramentas quando adquiridos ou importados diretamente por ME e EPP, 
exclusivamente, para incorporação ao seu ativo imobilizado. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V F V 
C) V F F 
D) F F V 
E) F V F 

Questão 22 (Peso 2,0)  

Sobre o tratamento diferenciado dado às Microempresas (ME) e às Empresas de Pequeno Porte 
(EPP) no que tange ao acesso aos mercados, de acordo com o Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte, Lei Complementar nº 123, de 14 de novembro de 2006, e suas 
alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A administração pública é obrigada a realizar processo licitatório exclusivamente à participação 
de ME e EPP nos itens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00. 

(   ) As licitações públicas tipo pregão asseguram preferência de contratação para as ME e EPP que 
apresentarem proposta de preço até 10% superior à proposta mais bem classificada. 

(   ) As ME e as EPP beneficiárias do SIMPLES usufruem de um regime de exportação que 
contempla procedimentos simplificados de habilitação, licenciamento, despacho aduaneiro e 
câmbio. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V 
B) V F V 
C) V F F 
D) F F V 
E) F V F 

Questão 23 (Peso 2,0)  

Sobre as vantagens da opção pelo Sistema Simples Nacional, de acordo com a lei complementar nº 
123, de 14 de dezembro de 2006, e suas alterações posteriores, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O Simples Nacional é um Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e 
Contribuições Federais devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, mediante 
documento único de arrecadação. 

(   ) As Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte optantes pelo Simples Nacional ficam 
dispensadas do pagamento das demais contribuições instituídas pela União, inclusive as 
contribuições para as entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas 
ao sistema sindical e demais entidades de serviço social autônomo. 

(   ) Os valores efetivamente pagos ou distribuídos ao titular ou sócio da microempresa ou empresa 
de pequeno porte optante pelo Simples Nacional, são considerados isentos do imposto de renda, 
na fonte e na declaração de ajuste do beneficiário, exceto os que corresponderem a pró-labore, 
aluguéis ou serviços prestados. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V V F  
B) V F V 
C) F V V 
D) F V F 
E) F F V 
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Questão 24 (Peso 2,0)  

O Estatuto das Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) simplificou as relações de 
trabalho. Sobre as obrigações trabalhistas das ME e EPP, de acordo com a Lei complementar nº 123, 
de 14 de novembro de 2006 e suas alterações posteriores, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As ME e EPP são obrigadas a afixar o Quadro de Trabalho em suas dependências. 
(   ) As ME e EPP são obrigadas a arquivar os documentos comprobatórios de cumprimento das 

obrigações trabalhistas e previdenciárias, enquanto não prescreverem essas obrigações. 
(   ) As ME e EPP são obrigadas a empregar e matricular seus aprendizes nos cursos dos Serviços 

Nacionais de Aprendizagem. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F  
B) V V F  
C) V F V  
D) F V V  
E) F V F  

 

Questão 25 (Peso 2,0)  

O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte estabelece vedações ao 
ingresso de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) ao Simples Nacional. Sobre as 
situações que impedem às ME e às EPP de recolherem os impostos e contribuições na forma do 
Simples Nacional, de acordo com a Lei Complementar nº 123, de 14 de novembro de 2006, e suas 
alterações posteriores, analise as opções a seguir e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) As ME e as EPP que realizem atividade de consultoria. 
(   ) As ME e as EPP que tenham sócio domiciliado no exterior 
(   ) As ME e EPP que tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de 

atividade que constitua profissão regulamentada. 
(   ) As ME e as EPP que possuam débito com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ou com 

as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 

 

Questão 26 (Peso 2,0)  

“A difusão do conhecimento e da tecnologia é parte central da inovação” (OCDE, 2005, p.39). 
Considerando as teorias da difusão da inovação, de acordo com a 3ª edição do Manual de OSLO, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A visão evolucionista da inovação ressalta os atributos das empresas que influenciam suas 
decisões de adotar novos conhecimentos tecnológicos. 

(   ) A visão econômica sobre a difusão da inovação foca nos custos e nos benefícios da adoção das 
novas tecnologias, visto que podem sustentar ou adicionar vantagens sobre os competidores. 

(   ) A abordagem sistêmica assume a inovação como um sistema e foca no estudo da importância 
da transferência e da difusão das inovações através dos sistemas de inovação nacionais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) F V F 
B) F F V 
C) V V F 
D) V F V 
E) V F F 
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Questão 27 (Peso 2,0)  

Analise as assertivas a seguir. 

A capacidade de proteger as inovações exerce grande influência na atividade inovadora das 
empresas 

PORQUE 

Quando a inovação é disseminada como se fosse um bem público, a empresa que investiu em 
pesquisas e desenvolveu a nova tecnologia obtém vantagens competitivas decorrentes da inovação 
realizada, o que aumenta a sua motivação para investir nesse tipo de atividade. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas são falsas. 
B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira. 

 

Questão 28 (Peso 2,0)  

As inovações, dependendo do grau de mudança associado a elas, são classificadas em radicais e 
incrementais (DIAS, 2014). Sobre as inovações incrementais e radicais, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A inovação incremental está relacionada ao conceito de melhoria contínua dos métodos e/ou 
dos materiais já utilizados pela empresa, capaz de promover mudança no paradigma 
tecnológico do segmento empresarial, incrementando significativamente as margens de lucro 
da empresa. 

(   )  A inovação radical está associada a mudanças no modelo do negócio e na tecnologia utilizada 
pela empresa, por isso, geralmente, envolve materiais e métodos que são novos e resultam em 
produtos ou serviços novos para o segmento empresarial. 

(   ) As inovações radicais não necessariamente consistem em modificações em grande escala nos 
processo ou produtos. Na maioria das vezes, são resultantes de pequenas invenções que 
melhoram os métodos ou os materiais já utilizados pela empresa.  

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F  
B) V F V 
C) F V V 
D) F V F 
E) F F V 

 

Questão 29 (Peso 2,0)  

Analise as assertivas a seguir. 

Uma decisão importante a ser tomada pela organização sobre a inovação tecnológica de produtos ou 
processos é se ela pretende liderar a mudança no mercado ou se seguirá a empresa líder 

PORQUE 

A inovação de produtos ou processos, geralmente, envolve um alto grau de incerteza, tempo 
dedicado à pesquisa e grande investimento em recursos materiais, humanos e financeiros. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas são falsas. 
B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira. 
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Questão 30 (Peso 2,0)  

Dependendo das áreas e das atividades afetadas, uma inovação pode ser classificada como de 
processo ou de produto. Sobre as inovações de processos, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As inovações de processo têm como objetivo introduzir bens ou serviços novos ou 
significativamente melhorados no mercado. 

(   ) As inovações de processo, que resultam em aumento da produtividade, proporcionam à 
empresa vantagem de custo sobre seus competidores e, consequentemente, podem resultar 
em aumento dos lucros. 

(   ) As inovações de processo caracterizam-se pelo uso de novas ferramentas, dispositivos e 
conhecimentos tecnológicos que se interpõem entre as entradas e as saídas do processo, que 
representem melhorias ou novas formas de realizar as tarefas ou os novos sistemas de 
informação utilizados na produção ou na operação de serviços. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F  
B) V F V 
C) F V V 
D) F V F 
E) F F V 

 

Questão 31 (Peso 2,0)  

Analise as assertivas a seguir. 

As inovações incrementais de produtos contribuem mais para a estratégia de diferenciação do que as 
inovações radicais 

PORQUE 

A estratégia de diferenciação posiciona a empresa para atender requisitos específicos de um 
segmento do mercado consumidor. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas são falsas. 
B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira. 

 

Questão 32 (Peso 2,0)  

De acordo com a 3ª edição do Manual de Oslo, analise as assertivas a seguir. 

A estrutura organizacional das empresas pode afetar a eficiência das atividades de inovação 

PORQUE 

Um grau maior de integração organizacional pode melhorar a coordenação, o planejamento e a 
implementação de estratégias de inovação. 

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que 

A) as duas são falsas. 
B) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira. 
C) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. 
D) as duas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira. 
E) as duas são verdadeiras, porém a segunda não justifica a primeira. 
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Questão 33 (Peso 2,0)  

Há muito tempo a sustentabilidade deixou de ser uma opção, por isso há várias razões para as 
Microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) incorporarem a sustentabilidade aos 
seus negócios.  

Sobre os desafios e as vantagens das inovações que contribuem para a sustentabilidade nos 
negócios, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Uma barreira para as inovações sustentáveis no âmbito das ME e das EPP reside no fato de que 
o próprio governo não adota uma política de compras públicas sustentáveis, ignorando esse 
critério e comprando apenas com o critério do menor preço. 

(   ) Uma das vantagens de incorporar a sustentabilidade ao modelo de negócio é o fato de que 
muitas ME e as EPP integram a cadeia produtiva de grandes empresas que, para manterem sua 
vantagem competitiva, exigem que seus fornecedores adotem tecnologias mais limpas. 

(   ) Um dos principais desafios que as ME e EPP enfrentam para inovarem de forma sustentável 
está no custo de substituição de materiais e equipamentos ainda em bom ou razoável estado por 
outros que representam soluções de produção mais limpa, que exigem significativas mudanças 
nos processos de produção. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F  
B) V F V 
C) F V V 
D) F V F 
E) F F V 

 

Questão 34 (Peso 2,0)  

Schumpeter (1934) argumentou que “o desenvolvimento econômico é conduzido pela inovação por 
meio de um processo dinâmico em que as novas tecnologias substituem as antigas”, denominado 

A) sunk cost. 
B) ócio criativo. 
C) destruição criadora. 
D) dínamo da inovação. 
E) estratégia disruptiva. 

 

Questão 35 (Peso 2,0)  

De acordo com Pesquisa GEM (2013), a maioria dos empreendimentos brasileiros apresenta 
baixíssimo potencial inovador, visto que em mais de 98% dos casos o produto não é novo para 
ninguém, a tecnologia existe há mais de cinco anos e os consumidores estão apenas no Brasil.  

Sobre as características dos empreendimentos brasileiros, de acordo com a Pesquisa GEM (2013), 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As microempresas e as empresas de pequeno porte brasileiras se concentram em atividades 
de baixo conteúdo tecnológico. 

(   ) Os empreendimentos brasileiros enfrentam grandes barreiras de entrada, por isso não 
conseguem realizar inovações tecnológicas. 

(   ) A maioria das microempresas e as empresas de pequeno porte brasileiras são voltadas para o 
mercado interno ou para a prestação de serviços ao consumidor. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F  
B) V F V 
C) F V V 
D) F V F 
E) F F V 
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Questão 36 (Peso 2,0)  

O Global Entrepreneurship Monitor (GEM) é uma referência internacional e tem derrubado muitos 
mitos em relação ao empreendedorismo. Dados revelados pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE), a partir da pesquisa GEM 2013, mostram que a cada 100 brasileiros 
que começam um negócio próprio no Brasil, 71 são motivados por uma oportunidade de negócios e 
não pela necessidade.  

Sobre os empreendedores por oportunidade e por necessidade, de acordo com a pesquisa GEM 
(2013), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os empreendedores por oportunidade são os que identificaram uma chance de negócio e 
decidiram empreender, mesmo possuindo alternativa de emprego e renda. 

(   ) Os empreendedores por necessidade são aqueles que iniciam um empreendimento autônomo 
por não possuírem melhores opções de ocupação, abrindo um negócio para gerar renda para si 
e suas famílias. 

(   ) O empreendedorismo por necessidade está relacionado às características de personalidade 
que se traduzem em competências empreendedoras que distinguem um empreendedor de um 
não empreendedor, portanto empreender é uma necessidade humana de determinados 
indivíduos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F  
B) V F V 
C) F V V 
D) F V F 
E) F F V 
 
Questão 37 (Peso 2,0)  

“O SEBRAETEC tem por objetivo garantir ao seu público-alvo o acesso subsidiado a serviços 
tecnológicos e de inovação, visando à melhoria de processos, produtos e serviços ou à introdução de 
inovações nas empresas e mercados”. 

Disponível em:< http://www.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/Anexos/Regulamento%20Sebraetec%202.4.pdf>. Acesso 
em: 11 jan. 2017. 

Sobre o público alvo do SEBRAETEC, analise as opções e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 

(   ) Os pescadores com registro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. 
(   ) O Microempreendedor Individual (MEI), porém o atendimento é limitado a 20% (vinte por cento) 

do total de empresas atendidas pelo Sebraetec no Estado por ano. 
(   ) Os produtores rurais que possuam inscrição estadual de produtor, número do Imóvel Rural na 

Receita Federal (NIRF) ou declaração de aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (PRONAF). 

(   ) As pessoas físicas que estejam registradas no Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato 
Brasileiro (SICAB), tenham a Carteira Nacional do Artesão ou Carteira Nacional de Trabalhador 
Manual, faturem até R$ 60.000,00 (sessenta mil) por ano e estejam com a carteira válida no 
momento do atendimento. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F 
B) V F V F 
C) F F F V 
D) F F V V 
E) F V F V 
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Questão 38 (Peso 2,0)  

O Sebrae Mais oferece diversas soluções as empresas que buscam crescimento e evolução. Sobre o 
Sebrae Mais, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É destinado para empresas que têm faturamento bruto anual entre R$ 360.000 e R$ 
3.600.000,00, que já superaram as questões básicas de gestão e que precisam de orientações 
mais sólidas para implantarem modelos mais avançados de gestão. 

(   ) Destina-se aos microempresários que excederam, no ano-calendário, o limite de receita bruta e 
foram desenquadrados como Microempreendedores Individuais (MEI), mas que precisam de 
mais orientação sobre os aspectos básicos da gestão empresarial para manter o crescimento. 

(   ) É um programa composto por um conjunto de soluções (consultoria individualizada, cursos, 
palestras, encontros, coaching e workshops) que são disponibilizadas para as empresas que 
não conseguem resolver questões básicas de gestão, visando reduzir a mortalidade de 
empresas antes de completarem cinco anos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F F V 
E) F V F 

Questão 39 (Peso 2,0)  

O Programa Agentes Locais de Inovação (ALI) foi criado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE) em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPQ) com o objetivo de promover a prática continuada de ações de inovação nas 
Empresas de Pequeno Porte (EPP).  

De acordo com o lei complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores, 
são consideradas EPP, as empresas que aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta  

A) igual ou inferior a R$ 60.000,00. 
B) igual ou inferior a R$ 81.000,00. 
C) igual ou inferior a R$ 360.000,00. 
D) superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00. 
E) superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00. 

Questão 40 (Peso 2,0)  

A Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 
“[...] dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas 
à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis” 
(BRASIL, 2010, p.1).  Uma dos princípios da PNRS é a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 
vida dos produtos. 

Sobre a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, de acordo com a PNRS, é 
correto afirmar que é 

A) o ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes, importadores, 
distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da logística reversa dos resíduos 
durante o seu ciclo de vida. 

B) um acordo de cooperação técnica para produção e consumo de bens e serviços de forma a 
atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem 
comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações futuras. 

C) o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas propriedades 
físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em insumos ou novos produtos, 
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sistema 
Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA). 

D) um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 
procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao 
setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra 
destinação final ambientalmente adequada. 

E) o conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza 
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos 
gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental 
decorrentes do ciclo de vida dos produtos. 
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Questão 41 (Peso 2,0)  

Sobre a destinação final ambientalmente adequada de resíduos de acordo com a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A reciclagem é o processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 
biológica, física ou físico-química. 

(   ) A destinação final ambientalmente adequada inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, 
a recuperação e o aproveitamento energético dos resíduos. 

(   ) A compostagem é um instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 
conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 
resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 
produtivos. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F  
B) V V F 
C) V F V 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 42 (Peso 2,0)  

Boa parte do lixo doméstico é composta por embalagens com um grande potencial de reciclagem, 
porém a maior parte vai parar nos aterros sanitários. Considerando as disposições da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) sobre as embalagens, analise as assertivas e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As embalagens devem ser restritas em volume e peso às dimensões requeridas à proteção do 
conteúdo e à comercialização do produto. 

(   ) As embalagens devem ser fabricadas, preferencialmente, com materiais que propiciem a sua 
reciclagem. Não sendo viável tecnicamente a reciclagem, as embalagens devem ser 
reutilizáveis. 

(   ) Os fabricantes, os fornecedores de materiais para a fabricação de embalagens, bem como 
aqueles que colocam em circulação embalagens ou produtos embalados, em qualquer fase da 
cadeia de comércio, são responsáveis por assegurar que as embalagens sejam recicladas, se a 
reutilização não for possível. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F  
B) V V F 
C) V F V 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 43 (Peso 2,0)  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) apresenta a logística reversa como instrumento de 
desenvolvimento econômico e social. Sobre a logística reversa, de acordo com a PNRS, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A logística reversa é o processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a 
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à 
transformação em insumos ou novos produtos. 

(   ) Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de produtos eletroeletrônicos e 
seus componentes são obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa. 

(   ) Os comerciantes de agrotóxicos assim como de outros produtos cuja embalagem, após o uso, 
constitua resíduo perigoso, são os únicos responsáveis por manter sistemas de logística 
reversa. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F  
B) V F V 
C) F V V 
D) F V F 
E) F F V 
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Questão 44 (Peso 2,0)  

“Embora a água seja um recurso extremamente importante, é também o que enfrenta maior 
escassez, causando impacto direto na vida e na competitividade das empresas”. 

Disponível em: 
<http://sustentabilidade.sebrae.com.br/sites/Sustentabilidade/Para%E2%80%93sua%E2%80%93Empresa/Publicacoes/Infograf
icos/Uso-eficiente-de-%C3%A1gua>. Acesso em: 06 jan. 2017. 

Sobre as ações que podem ser implantadas nos pequenos negócios para usar a água de forma mais 
eficiente, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O desperdício de água pode ser reduzido através da análise do processo de produção para 
verificar possíveis vazamentos e identificar formas de reduzir o consumo. 

(   ) A captação e aproveitamento da água da chuva poderia ser uma boa alternativa, porém, devido 
ao risco de doenças transmitidas pelo Aedes Aegypti, tornou-se inviável. 

(   ) A técnica de irrigação localizada por gotejamento é uma alternativa para as atividades agrícolas, 
porém tem como desvantagem a perda por evaporação o que pode prejudicar a produtividade 
das lavouras. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F F 
C) V F V 
D) F V V 
E) F V F 

Questão 45 (Peso 2,0)  

“A energia é um dos recursos fundamentais para o funcionamento das empresas e também um dos 
que apresenta maiores custos. A eficiência energética, ou seja, o uso da energia de 
modo eficiente para se obter um determinado resultado, é uma estratégia que pode 
reduzir desperdícios, melhorar o desempenho e impactar positivamente o seu bolso.” 

Disponível em: 
<http://sustentabilidade.sebrae.com.br/Sustentabilidade/Para%20sua%20empresa/Publica%C3%A7%C3%B5es/Infogr%C3%A
1ficos/CSS%20-%20Infografico_EficienciaEnergetica.jpg>. Acesso em: 06 jan. 2017.  

Sobre a implantação de ações para obter maior eficiência energética nos pequenos negócios, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O termostato das câmaras frigoríficas deve ser ajustado de acordo com o produto e o período de 
armazenamento. 

(   ) O aparelho de ar condicionado deve ser instalado de forma a evitar a incidência do sol, para 
tanto, sempre que possível, deve ser instalado na parte inferior do ambiente. 

(   ) Os motores elétricos devem funcionar com 100% da sua potência para que seja alcançada a 
eficiência energética. 

(   ) Os aparelhos de ar condicionado estão entre os equipamentos que mais consomem energia. 
Para economizar energia, deve ser desligado na hora do almoço e uma hora antes do término do 
expediente. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Prova discursiva / Estudo de caso 

Instruções 

• A Folha de Prova discursiva/Estudo de caso é identificada através do seu número de inscrição. 
Confira-o com atenção. Essa conferência é de sua inteira responsabilidade. 
• EM NENHUMA HIPÓTESE, a Folha da Prova discursiva/Estudo de caso SERÁ SUBSTITUÍDA. 
•  Preferencialmente, não utilize letra de fôrma. Caso o faça, destaque as iniciais maiúsculas. 
•  Sua produção textual deverá ter o mínimo de 30 e o máximo de 60 linhas. Não será considerado 
o texto escrito fora desse limite. 
•  Desenvolva sua dissertação no Caderno de Questões, no espaço reservado ao Rascunho e, 
depois, transcreva-a na Folha da Prova discursiva/Estudo, usando caneta esferográfica de tinta azul-
escura ou preta. 
• A Prova discursiva/Estudo de caso será avaliada com base nos seguintes critérios: 

Recursos de linguagem: clareza, adequação e riqueza do vocabulário/linguagem e construção dos 
períodos; 

Aspectos argumentativos: aprofundamento e domínio do tema, argumentação e criticidade, uso de 
exemplos, dados e citações, e riqueza e consistência das ideias; 

Estrutura do texto: estruturação: introdução, desenvolvimento e conclusão, adequação à proposta e 
sequência de ideias; 

Aspectos gramaticais: ortografia, pontuação, acentuação e concordância nominal e verbal; 

Conhecimento técnico do tema: domínio do tema, tendo por referência o conteúdo programático de 
Conhecimentos Específicos, contido neste comunicado. 

• Será atribuída nota zero à Prova discursiva/Estudo de caso que 
- fugir à proposta; 
- estiver assinada; 
- não estiver articulada verbalmente; 
- for apresentada em forma de verso; 
- estiver escrita a lápis ou de forma ilegível. 

 

Caso a ser analisado 

 

Um pequeno empresário, vislumbrando as boas perspectivas do segmento, resolveu montar um Pet 
Shop na cidade de Salvador, num bairro de classe média. Além de prestar serviços de banho e tosa, 
vende as principais marcas de rações e medicamentos, shampoos, condicionadores e uma vasta 
gama de brinquedos e acessórios para cães e gatos. Possui também um pequeno furgão, que utiliza 
para o transporte dos animais. Desde a inauguração, há quatro anos, o negócio esteve muito bem, 
apresentando uma taxa de crescimento da ordem de 10% ao ano. No entanto, após esse período de 
prosperidade, mudanças no cenário competitivo e a crise econômica do país fez com que houvesse 
uma queda vertiginosa no faturamento. Paralelamente a isso, em virtude do realinhamento de tarifas 
promovido pelo Governo, seus custos de energia elétrica, água e combustível subiram sobremaneira. 
Os distribuidores locais de rações e medicamentos também subiram seus preços e ele não consegue 
repassar esses aumentos aos seus clientes por temer que as vendas caiam mais ainda. Para piorar 
sua situação, uma grande rede multinacional está instalando franquias de Pet Shops em vários 
pontos da cidade. Essa rede possui um elevado poder de barganha junto aos fornecedores, pois 
realiza compras de produtos em grandes quantidades, diretamente das fábricas, repassando aos 
seus franqueados essa vantagem, propiciando que estes consigam vender seus produtos com preços 
pelo menos 15% mais baratos que este pequeno empresário, razão pela qual ele está vendo reduzir, 
a cada dia, a sua carteira de clientes. 

Diante desse quadro e levando-se em conta os conceitos de inovação e estratégia competitiva, se 
você fosse um consultor do Programa ALI, que sugestões você daria a esse pequeno empresário 
para que este supere esses desafios e volte a obter sucesso na atividade? (sua resposta deverá ter 
no mínimo 30 e no máximo 60 linhas).  
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