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#BESPHERE#BESPHEREReady to the world!

escolaesfera.com.br

12 3322-1255

Na Sphere, os alunos terão acesso a universidades, 
mesmo cursando o Ensino Médio. 
Os ItineOs Itinerários Formativos visam intensificar o 
conhecimento nas diversas áreas de aprendizagem e 
ampliar as possibilidades de interesses pessoais ou 
profissionais dos alunos. Os itinerários desenvolvem os 
eixos estruturantes nas áreas de investigação cientifica, 
processos criativos, mediação e intervenção 
sociocultural  e empreendedorismo. 
Os cuOs cursos ocorrerão na modalidade on-line, ao vivo, de 
forma multisseriada e proporcionarão a integração com 
outros alunos de escolas IB, do Grupo SEB .
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CAÇAPAVA   
Colégio Cecília Caçapava Conde
Atendimento: berçário ao 
pré-vestibular
Diferencial: Colégio bilíngue, 
método de ensino Polidomus e 
atende crianças a partir de 10 
meses. 
:: Rua Des. Alipio Bastos, 43
Vila Resende - Caçapava
Telefone: (12) 3653-2446
Redes sociais: @colegiocecilia

ETEC Machado de Assis
Atendimento: ensino
médio e técnico
:: Rua Nações Unidas, 253
Jd. Santo Antonio - Caçapava
Telefone: (12) 3655-3050

Colégio Progressão - unidade IV
Atendimento: Educação
Infantil e Ensino Fundamental
Sistema de Ensino Poliedro
:: Rua São Bento, 2 - Vera Cruz.
Tel.: (12) 3653-2700
WhatsApp: (12) 99159-4205
www.progressao.com
instagram.com/progressaocolegio

Colégio Objetivo Caçapava
Atendimento: infantil
ao ensino médio
Diferencial: aulas de aeróbica,
dança, karatê e informática 
:: Rua 28 de Setembro, 497

Vila Resende - Caçapava
Telefone: (12) 3655-2452
Redes sociais: @objetivocacapava 

Escola Damasco
Atendimento: infantil
ao ensino médio
:: Rua S Bento, 2 A
Vera Cruz - Caçapava
Telefone: (12)3653-2700
Redes sociais: @escoladamasco

CAMPOS DO JORDÃO  
Escola de Ensino Básico Interação 
Atendimento: educação
infantil ao médio 
Diferencial: oferece um projeto 
criado junto de professores da USP 
(Universidade de São Paulo) que 
ministram aulas de robótica para 
alunos do ensino médio. 
:: Av. Mario Cola Francisco, 210
Vila Abernésia- Campos do Jordão
Telefone: (12) 3662-4403
Redes sociais: @Cooperativa2018   
escolainteração.net.br

CARAGUATATUBA  
Colégio Anglo Módulo  
Atendimento: ensino
médio e pré-vestibular 
:: Rua Sebastião Mariano 
Nepomuceno, 518 - Centro 
Caraguatatuba
Telefone: (12) 3886-3333 

ILHABELA   
Colégio Objetivo Ilhabela
Atendimento: educação
infantil até o ensino médio
:: Rua Luiz Amexeiro, 204
Perequê - Ilhabela
Telefone: (12) 99671-3893
Redes sociais: @objetivoilhabela

JACAREÍ  
Colégio Objetivo Júnior
Atendimento: educação infantil 
ao ensino fundamental II (6º ao 9º)
Diferencial: A escola oferece 
período Integral do infantil ao 
ensino fundamental I, ensino 
bilíngue.
:: Rua 3 de abril, 47 - Jd. Leonidia
Jacareí - Telefone: (12) 3953-2911
Redes sociais:@
colegioobjetivojunior

Colégio Rezende e Rezende 
Atendimento: Berçário
ao Ensino Médio 
Diferencial: O colégio oferece 
uma formação de excelência, 
considerando o estudante como 
ser social, interativo e produtor 
do próprio conhecimento com 
desenvolvimento de projetos 
variados do berçário ao
ensino médio. 

///ESCOLAS ///
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MAISENTUSIASMO.com.br

Você já pensou em qual legado quer
deixar para os seus filhos? Ou até
mesmo qual será o legado que eles
construirão ao longo de suas vidas? 

Para nós do Instituto São José, 
um legado de transformação é
construído todos os dias em cada
aprendizado, em cada nova
amizade, em cada nova ideia. 

É dentro das escolas salesianas que
está sendo formada a geração da
mudança; a geração que combina
razão, religião e amor para
transformar o mundo em um lugar
mais justo e acolhedor para todos. 

:: Rua Floriano Peixoto, 27
Centro - Jacareí-SP 
Redes sociais: @rezendecolegio 
www.rezenderezende.com.br 
WhattsApp (12)99759-3980

 (12) 3954-3910

Colégio Anglo Jacareí
Unidade Borba Gato
Atendimento: Fundamental I e II
Diferencial: Metodologias 
inovadoras, ativas e signi¨cativas.
:: Rua Borba Gato, 72 - Jardim 
Paraíba Jacareí - Tel.: (12) 3951.0008
Email: contato@
colegioanglojacarei.com.br
Redes Sociais: @AngloJacarei

ETEC
 Cônego José Bento Escola Agrícola
Atendimento: ensino
médio e técnico
Diferencial: escola agrícola 
:: Av. Nove de Julho, 745
Jd. Pereira do Amparo - Jacareí
Telefone: (12) 3951-5800
Redes sociais: @ConegoJoseBento

Colégio Anglo Jacareí  
Atendimento: educação
infantil ao pré-vestibular
:: Rua Ramira Cabral, 57
Centro - Jacareí
Telefone: (12) 3951-4022
Redes sociais: @AngloJacareiempv
Email: contato@anglojacarei.com.br

ITJ - Instituto de Tecnologia 
Atendimento: ensino
médio e técnico
Diferencial: oferece cursos 
presenciais e a distância
:: Av. Siqueira Campos, 1174
Centro - Jacareí - SP
Telefone: (12) 3955-3380
Redes sociais: @itj.jacarei

Colégio Alcance COC Jacareí
Atendimento: Ensino
Fundamental I ao Ensino Médio
Diferencial: As aulas
dinâmicas, método didático, 
atendimento pedagógico.
:: Rua Borba Gato, 134 Jacareí - SP
Telefone: (12) 3952 2190
Redes sociais: @colegio_alcance
colegioalcance-jac@
colegioalcance-jac.com.br
WhatsApp (12)996814831

Colégios Univap - Villa Branca - Jacareí
Atendimento: Ensino 
Fundamental
Anos Iniciais, Ensino Fundamental 
Anos Finais e Ensino Médio
Diferencial:
Situado na cidade de Jacareí, o 
Colégio Univap - Unidade Villa 
Branca conta com excelente 
infraestrutura, amplas salas de 
aulas, laboratórios, auditórios 
com recursos audiovisuais, 
quadras poliesportivas 
cobertas e ainda cercadas de 
área verde e arborizadas que 
harmonizam o ambiente. Além 
da infraestrutura, o Colégio 
oferece aulas de Recreação, 
Treinos de Esportes, Ballet/
Jazz, Street Dance, Música, 
Robótica, Plantões de dúvidas e 
Reforço escolar, já inclusos nas 
mensalidades. Destaca-se ainda, 
ser associado à UNESCO, além de 
ser Unidade parceira do Sistema 
de Ensino Poliedro, Árvore de 
Livros, Escola da Inteligência e 
Via Maker. 
Já tendo implementado no 
Ensino Médio em 2021 a BNCC 
juntamente com a exploração 
dos Itinerários Formativos, 
trazendo dinamismo, coragem, 
novas habilidades acadêmicas 
e socioemocionais para a 
formação dos jovens em todos os 
segmentos.

:: Est. Municipal do Limoeiro, 250
Jardim Dora – Villa Branca - Jacareí 
E-mail: falevillabranca@univap.br 
www.univap.br/colegios/
unidade-villa-branca
Telefone: Tel.: (12) 3955-4512; 
(12)3955-4532 
Redes sociais: @univapcolegios
Facebook: www.facebook.com/
colegiosunivap/

PINDAMONHANGABA
Colégio Progressão - unidade III
Atendimento: educação infantil
ao pré-vestibular
Sistema de Ensino Poliedro
Diferencial: Educação Infantil
com período integral (Hora Certa)
e ensino bilíngue. Sistema de 
Ensino Poliedro
:: Rua Caraguatatuba, 620
Parque das Nações
Tel.: (12) 3648-2658
Whatsapp: (12) 99159-4205
www.progressao.com
instagram.com/progressaocolegio

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
Colégio Ciclo
Atendimento: berçário
ao ensino fundamental
Diferencial: Escola utiliza
lousas digitais
:: Rua Manoel Saldanha, 350
São José dos Campos
Telefone: (12) 3921-7132
WhatsApp (12) 998200160
Redes sociais: @ColegioCiclo
Email: secretaria1.colegiociclo@
gmail.com

Colégio Adventista 
Atendimento: educação
infantil ao ensino médio
:: Rua Manoel Fiel Filho, 300
Bosque dos Eucaliptos
São José dos Campos
Telefone: (12) 3919-2200

///ESCOLAS ///
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INSCRIÇÕES A PARTIR DE:

30 /  08

Estão abertas as inscrições para o 
Projeto Escola Alpha Lumen. 

inscreva-se pelos Canais Seja Alpha:

sejaalpha.alphalumen.org.br

seja.alpha@alphalumen.org.brACESSE

Colégio Joseense
• Unidade I: Educação Infantil ao
Ensino Médio + Médio Técnico
:: Rua Yoshikatsu Ilda, 08
Jardim Oriente
Telefone: (12) 3931-9436
Whatsapp: (12) 99654-5581
• Unidade II: Berçário a Educação
Fundamental + Integral
:: Av. Livio Veneziani, 151
Jardim Uirá
Telefone: (12) 3909-7979
Whatsapp: (12) 99103-2907

Site: www.colegiojoseense.com.br
Redes sociais: @colegiojoseense

Sphere International School
Atendimento: Educação Infantil
ao Ensino Médio
Diferencial: única escola 
bilíngue com a certi¨cação 
IB-International Baccalaureate 
do Vale do Paraíba. Proposta 
pedagógica diferenciada e 
aprendizagem por meio de 
projetos.
:: Av. Jorge Zarur, 650
Jd. Aquarius - São José dos Campos
Telefone: (12) 3322-1255
www.escolaesfera.com.br
Redes sociais: @sphereschoolsjc

Grupo Educacional Iguatemy
Atendimento: Educação Infantil
 Fundamental e Ensino médio
• Unidade Adyana:
Rua Santa Clara, 260
Vila Adyana - São José dos Campos
Telefone: (12) 3922-9644
• Unidade Esplanada:
Rua Benedito da Silva Ramos, 63
Jd. Esplanada São José dos Campos
Telefone: (12) 3921-5328

Redes sociais: @colegioiguatemy
Email: iguatemy@iguatemy.com.br
SITE: www.iguatemy.com.br

Anglo Cassiano Ricardo
Atendimento: Ensino 
Fundamental,
Médio, Superior e Pós-Graduação)
No Anglo, a proposta educativa une 
o aprendizado de conhecimentos 
acadêmicos, de valores e de 
atitudes para possibilitar uma 
completa formação acadêmica e 
humana de nossos alunos. O jeito 
de ser e de fazer do Anglo amplia 
as possibilidades de escolha 
e as oportunidades no mundo 
acadêmico, pessoal e pro¨ssional 
e, tudo isso, concorre para uma 
vida feliz.
:: Rua Laurent Martins, 329
Jardim Esplanada II
São José dos Campos
Telefone: (12) 2134-9100
WhatsApp 12992521658
www.anglocassianoricardo.com.br
www.facebook.com/anglosaojose

Colégio Lumens
Atendimento: berçário
e educação infantil
Diferencial: Aulas de inglês,
música e esportes
:: Rua Carlos de Campos, 175
Jardim Esplanada II
São José dos Campos
Telefone: (12) 3923-9233
Email: colegiolumens@gmail.com
Site: www.colegiolumens.com
Redes sociais: @colegiolumens

Grilo Falante - Unidade I
• Unidade I
Atendimento: berçário
e educação infantil
Diferencial: Aulas de inglês, 
música, esportes e informática
:: Rua Santa Elza, 218
Vila Adyana - São José dos Campos
Telefone: (12) 3911-4367

Grilo Falante - Unidade II
Atendimento: berçário
e educação infantil
Diferencial: Aulas de inglês, 
música, esportes e informática
:: Av. Barão do Rio Branco, 78
Jd. Esplanada - São José dos 
Campos
Telefone: (12) 3322-7488
Redes sociais: @escolagrilofalante

Colégio Inspire
Atendimento: ensino
infantil ao ensino médio
Diferencial: Aulas de inglês, 
música, esportes e fotogra¨a
:: Rod. Presidente Dutra, Km 145 - 
Vila Tatetuba - SJCampos
Telefone: (12) 4009-4321 | 4102-0057
Email:
secretaria@colegioinspire.com.br
Redes sociais: @colegioinspire
Site: paginadelinks.com/
colegioinspire

Instituto São José
Rede Salesiana Brasil de Escolas 
Cursos: Maternal, Educação 
Infantil, Ensino Fundamental Anos 
Iniciais e Finais, Ensino Médio e 
Período Complementar para alunos 
da Educação Infantil ao 9º ano do 
Ensino Fundamental Anos Finais 
(Manhã e Tarde). 
NOVIDADE PARA 2022:
Programa Bilíngue com extensão 
do Infantil ao 7º ano do Ensino 
Fundamental Anos Finais. 
Diferencial: O Instituto São José, 
escola Católica Salesiana tem como 
missão a educação integral de 
alta qualidade e a evangelização 
de crianças e de jovens, por meio 

///ESCOLAS ///
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do Sistema Preventivo de Dom 
Bosco e de Madre Mazzarello, 
fundamentado no tripé: Razão, 
Religião e Amor Educativo 
(Amorevolezza). Nosso objetivo é 
formar “bons cristãos e honestos 
cidadãos” que possam realizar 
suas potencialidades de bem na 
construção de seus projetos de vida 
como pro¨ssionais competentes, 
éticos e empreendedores, 
engajados na edi¨cação de uma 
sociedade fraterna, solidária 
e na defesa da vida (pessoal e 
planetária). 
O Instituto São José atua há mais de 
95 anos em São José dos Campos, 
faz parte da maior rede de escolas 
católicas da América: a Rede 
Salesiana Brasil de Escolas (RSB-
Escolas), que possui excelente 
material didático físico e digital 
(Edebê Brasil). Em sintonia com 
RSB-Escolas, o Instituto São José é 
um espaço educativo que favorece 
sistematicamente, aqui e agora, 
o desempenho progressivo do 
protagonismo juvenil incentivado 
pela ação conjunta e indispensável 
“Família-Escola”.
:: Rua Presidente Wenceslau Brás, 
75/161 -  Jd. Esplanada
São José dos Campos
Infantil e Fundamental Anos 
Iniciais: (12) 3946-7401 
Fundamental Anos Finais
e Médio: (12) 3946-7400 
Matrículas para 2022:
(12) 99743-2100 
E-mail: institutosaojose@
institutosaojose.org.br 
Site: www.maisentusiasmo.com.br

Colégio Teó¢lo Rezende
• Unidade Floradas São José
Atendimento: Berçário, Educação
Infantil, Ensino Fundamental 1 e 2
(a partir de 4 meses até o 9ª ano)
:: Rua Moisés Tristão dos Santos, 64

Floradas de São José
Telefone: (12) 3931-3988
• Unidade Esplanada
Atendimento: Berçário
e Educação Infantil (a partir
de 4 meses até 5 anos)
:: Av: Barão do Rio Branco, 183
Jd. Esplanada
Telefone: (12) 3941-3846
Site: www.teo¨lorezende.com.br
Facebook: /ColegioTeo¨loRezende

Miriam Ricci Escola Montessoriana
Atendimento: Berçário
e educação infantil
Diferencial: método Montessouri, 
inglês para todas as turmas, 
diariamente a partir de 1 ano e 
período integral com atividades 
extracurriculares: ritmos, capoeira, 
música, circo, yoga e mais inglês
:: Rua Jorge Barbosa Moreira, 128 - 
Vila Ema
Telefone: 12 20129707
WhatsApp: 12 996509700
Site: www.miriamricci.com.br
Redes Sociais: escolamiriamricci
Email:
secretaria@miriamricci.com.br

Escola Moppe
Do Berçário ao Fundamental II 
São 39 anos de história, sendo 
referência de educação forte 
e moderna, moldada por 
valores éticos, conteúdos 
sólidos e competências que 
preparam os alunos para os 
desa¨os da vida. Oferecemos 
ainda o programa de inglês 
com certi¨cação Cambridge, 

período complementar bilíngue, 
atividades extracurriculares 
como NBA basketball school, 
futsal, patinação artística, ballet, 
desenho, dentre outras. Uma 
estrutura física privilegiada com 
muito verde e espaços diversos. 
Oferecemos ainda, sem custo 
adicional, programação de games, 
empreendedorismo, educação 
¨nanceira, TCC no 9º ano e muito 
mais. Temos também diversos 
parques, piscina, quadras, 
laboratórios, horta, biblioteca, 
culinária, minicidade e várias 
outras coisas. Cada espaço foi 
pensado para favorecer o contato 
com a natureza e as práticas 
pedagógicas. Tudo isso com muito 
afeto e uma equipe capacitada 
para oferecer a melhor base aos 
alunos.
:: Av. Lineu de Moura, 1655
Urbanova - Telefone: (12) 3949-9380 
ou (12) 99661-1437 
E-mail: moppe@moppe.com.br 
Site: www.moppe.com.br 
Facebook e Instagram: /
escolamoppeo¨cial

Berçário Moppe Bambini
Planejado para oferecer um 
ambiente seguro, limpo, saudável 
e cercado de afeto para os 
bebês a partir dos quatro meses 
de idade, o berçário Moppe 
Bambini proporciona, por meio 
de um lugar lúdico e divertido, 
os estímulos adequados, que 
incentivam a oralidade, a 
motricidade, o desenvolvimento 
emocional, físico e intelectual. Os 
pais podem acompanhar a rotina 
do bebê, por meio de câmeras 
monitoradas.
:: Rua Carlos Chagas, 346
 Jd. Esplanada
Tel.: (12) 3204-4610 ou
(12) 99645-4255 

E-mail: bambini@moppe.com.br 
Site: www.moppe.com.br 
Facebook e Instagram: 
/escolamoppeo¨cial

Maple  Bear Canadian School 
Atendimento: pré-escola
e ensino fundamental
Diferencial: método de
ensino canadense e programa
de alfabetização bilíngue
:: Av. Lineu de Moura, 1095
Serimbura - São José dos Campos 
Telefone: (12) 3209-8318
Site: linkme.bio/maplebearbrasil/
Redes sociais: @maplebearbrasil

Colégio Planck
Atendimento: Ensino 
Fundamental
(6º ao 9º ano) e Ensino Médio
Diferencial/Atrativos: O Colégio 
Planck oferece ferramentas 
para que cada estudante seja 
protagonista da sua própria 
história. Com uma metodologia 
focada em áreas de conhecimento, 
projetos e habilidades 
socioemocionais, oferecemos aos 
nossos estudantes um ensino 
que promove o alto desempenho. 
Oferecemos 36 eletivas aos nossos 
estudantes que podem ser feitas 
no período da tarde. Não medimos 
esforços para desa¨ar, inspirar e 
motivar cada estudante a se tornar 
a melhor versão de si mesmo. Um 
Colégio diferente de tudo o que 
você já viu!
:: Av. Cassiano Ricardo, 1963
Jd. Aquarius
Telefone: 3341-0222
Email:
contato@colegioplanck com.br
site: www.colegioplanck.com.br
Redes Sociais: colegioplanck

Escola Monteiro Lobato
Atendimento: educação infantil
ao ensino fundamental

Diferencial: ensino integral
:: Av. São João, 2500
Jardim das Colinas
São José dos Campos
Telefone: (12) 3928-9700
Email:
escola@monteirolobato-sjc.com.br
Redes sociais:
@escolamonteirolobatosjc
Site: monteirolobato-sjc.com.br

O Instituto Alpha Lumen–IAL é 
uma entidade sem ¨ns lucrativos, 
sediada em São José dos Campos/
SP que busca soluções de 
impacto social através de ações 
educativas. A Alpha desenvolve 
projetos em várias frentes 
(Educação, STEM, Arte e Cultura, 
Empreendedorismo, Esporte, 
Sustentabilidade e Saúde, 
Relações Internacionais). Em 
Educação o IAL gera estruturas 
educacionais inovadoras e apoio 
ao ensino de estudantes com 
altas habilidades. Seu Projeto 
Escola, que inclui os ensinos 
Infantil, Fundamental e Médio, 
visa à formação de lideranças 
transformadoras e éticas entre 
jovens e crianças talentosas 
advindos fundamentalmente da 
escola pública e de baixa renda, 
capazes de re½etir a construção 
da própria história, impactando 
positivamente o seu entorno, 
muitos com potencial para se 
tornarem agentes disruptivos 
na sociedade, no Brasil e no 
mundo. Com eles, o IAL escala 
oportunidades a outras crianças e 
jovens da Rede Pública de Ensino 
ampliando seus horizontes e 

motivando vocações para que 
sejam capazes de articular os 
diferentes conhecimentos em 
soluções reais, criativas e e¨cazes. 
Essa deve ser uma construção 
que envolva toda a sociedade - 
alavancar esse capital humano 
que com seus talentos traga mais 
soluções para o mundo.
• Instituto Alpha Lumen 1
:: Rua Clóvis Beviláqua, 868
Jardim Esplanada
São José dos Campos - SP
• Instituto Alpha Lumen 2
:: Rua Fernão Dias, 260 Jardim 
Esplanada, 790
São José dos Campos -SP
Site: www.alphalumen.org.br
WhatsApp (12) 98297-0497
Telefone (12) 3207-5060

São José dos Campos
Ensino Médio Técnico em 
Informática
:: Rua Saigiro Nakamura, 400
Vila Industrial
São José dos Campos-SP
Telefone (12) 2134-9000
Pindamonhangaba
Ensino Médio Técnico em 
Informática
:: R. Suíça, 1255 - Santana 
Pindamonhangaba - SP
Telefone: (12) 3521-8500
Site: www.sp.senac.br/ensinomedio
Redes Sociais: /senacsaopaulo

Colégio Solare
Atendimento: Berçário ao 
Fundamental 1 (crianças de
0 a 10 anos)
Diferencial: Para nós, é muito 
importante que a criança tenha 
liberdade e motivação para 
desenvolver todo seu potencial na 
infância. Por isso, nossos espaços 
foram planejados com o foco 

///ESCOLAS ///
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no desenvolvimento integral da 
criança e na ampliação de suas 
dimensões cognitivas e afetivas 
através do brincar. Venha nos fazer 
uma visita e conhecer nosso projeto 
pedagógico!
::Av. Possidônio José de
Freitas, 1401 Urbanova - SJCampos
Tel.: 3949-1044 ou 99112-2946
E-mail:
contato@colegiosolare.com.br
Site: www.colegiosolare.com.br
Redes Sociais: /colegiosolare

Colégio Poliedro
Ensino Fundamental
Anos Finais e Ensino Médio 
:: Av. Dr. Eduardo Cury, 50
Jardim das Colinas
São José dos Campos - SP 
www. colegiopoliedro.com.br 
Telefone: (12) 3928 1616 
Atendimento a 
famílias interessadas: 
atendimentocolegiosjc@
sistemapoliedro.com.br

Colégio Nova Geração 
Continue fazendo do seu
presente um lugar de muito futuro.
:: Avenida Andrômeda, 2049
Jardim Satélite 
Telefone: 3937.7373
WhatsApp: 99770.2742 
www.colegiongeracao.com.br 
Instagram: novageracaocolegio 
Facebook: @nova.geracao.9699 

Centro Educacional Objetivo Aquarius
Atendimento: educação
infantil ao ensino médio
:: Av. Rodrigo Reis Tuy, 1200
Jardim Serimbura
São José dos Campos
Telefone: (12) 3904-2100
Site: linktr.ee/objetivoaquarius
Redes sociais: @ObjetivoSJC

Colégio Tableau - unidade  I
Atendimento: ensino
fundamental, médio integrado
ao técnico e cursos técnicos
Unidade I:
:: Rua Claudino Pinto, 93
Centro - São José dos Campos
Unidade II
:: Av. Dr. Nelson d’Ávila, 363
São Dimas - São José dos Campos
Telefone: (12) 3203-0199
WhatsApp 12997031349
Site: www.colegiotableau.com.br
Redes sociais: @colegiotableausjc

Colégios Univap – Unidade Aquarius
Atendimento: Ensino 
Fundamental Anos Iniciais, Ensino 
Fundamental Anos Finais e Ensino 
Médio
Diferencial: Situada num dos 
bairros mais modernos de São José 
dos Campos, o Jardim Aquarius, 
a unidade possui uma excelente 
estrutura, oferecendo aos alunos 
um ensino forte e humanizado, em 
um moderno prédio que conta com 
salas de aula com recursos áudio 
visuais; laboratórios; an¨teatro; 
sala de leitura; espaço de recreação; 
estúdio de dança; espaço musical; 
restaurante; quadras esportivas e 
uma bela área verde com quiosques 
para descontração, integração e 
recreação. Incluímos em nossa 
proposta e metodologia de ensino 

diversos recursos e práticas. 
Entre as quais: até o 9º ano, aulas 
(inclusas na mensalidade) de 
dança, de coral, de Robótica com 
a estratégia ViaMaker e recurso 
interativo de leitura com a Árvore 
de Livros. Em 2020 a implantação 
do Programa de Educação 
Socioemocional com a Escola 
da Inteligência e a continuidade 
da nossa parceria com um dos 
maiores Sistemas de Ensino do 
País – Sistema de Ensino Poliedro. 
A Escola se classi¨ca entre as 
melhores da região, possuindo 
uma proposta de ensino inovadora 
baseada no desenvolvimento 
das competências e habilidades 
acadêmicas e socioemocionais dos 
seus alunos. 
No Ensino Médio possuímos uma 
proposta diferenciada como Projeto 
de Orientação Pro¨ssional que 
visa auxiliar os alunos nas suas 
escolhas, estabelecendo um ensino 
focado na preparação para o Enem, 
oferecendo plantões de dúvidas, 
grupos e o¨cinas de estudos.
:: Rua Dr. Tertuliano Delphim 
Júnior, 181 - Jardim Aquarius
São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3908-0970
E-mail: aquarius@univap.br 
www.univap.br/colegios/
unidade-aquarius
Redes sociais: @univapcolegios
Facebook: ww.facebook.com/
colegiosunivap/

Colégios Univap – Unidade Centro
Colégio Técnico Antônio Teixeira 
Fernandes
Ensino Médio Técnico
Cursos Técnicos: Administração,
Análises Clínicas, Eletrônica, 
Informática, Publicidade e Química.
Atendimento: Ensino médio 
técnico

Diferencial: O Colégio Técnico, 
que esse ano completa 51 anos 
de um ensino tradicional e de 
referência no mercado, oferece 
uma proposta de Educação 
completa, abrangendo o Ensino 
Médio, com um sistema de ensino 
consolidado e de referência, 
e o Ensino Técnico. Excelente 
infraestrutura com salas de 
aula equipadas com recursos 
audiovisuais, sala de leitura, 
laboratórios que atendem as 
disciplinas do Ensino Médio e 
diversos laboratórios especí¨cos 
para cada Curso Técnico. Quadras 
para prática de esportes variados e 
área de convivência com diversas 
cantinas e ampla área verde 
para descontração e recreação. 
Atividades diferenciadas para 
atender os alunos, como Aula 
de Robótica, Aulas de Dança, 
Treino de Futebol, Plantão de 
Dúvidas, Grupo de Estudos 
e Aulas de Apoio para área 
de Exatas, tudo sem nenhum 
custo adicional. Além de todos 
os projetos pedagógicos, 
empreendedores e sociais (como 
a Campanha Doe Medula), o 
colégio ainda oferece a Escola 
da Inteligência, um Programa 
que tem como objetivo trabalhar, 
em parceria com as famílias, a 
Inteligência Socioemocional dos 
alunos, através de encontros 
direcionados para esse ¨m. O 
Ensino Médio pode ser cursado 
no modelo concomitante ao 
Técnico, no período parcial, com 
a possibilidade de ingressar no 
mercado de trabalho através do 
estágio em diversas empresas de 
referência no município.
:: Rua Paraibuna, 70 - Jd. São Dimas
São José dos Campos
Telefone: (12) 3928-9822 
E-mail: colégio.tecnico@univap.br 
www.univap.br/colegios/

unidade-centro
Redes sociais: @univapcolegios
Facebook: www.facebook.com/
colegiosunivap/

Colégio Futura Geração
Atendimento: educação
infantil ao ensino fundamental II
:: R. Benedito Machado Figueiredo, 21
Urbanova - São José dos Campos
Telefone: (12) 3204-4651
WhatsApp 12992112855
Redes sociais: /
colegiofuturageracao

COC São José dos Campos
O COC alia moderna tecnologia 
educacional à tradição de ensino 
com professores altamente 
qualificados oferecendo uma 
formação multidisciplinar 
pautada em valores éticos, 
estímulo à autonomia intelectual 
e ao desenvolvimento de 
habilidades e competências 
necessárias à vida e ao trabalho. 
Já alinhado com o novo ensino 
médio e as exigências da 
BNCC, o COC em 2021 oferecerá 
maior carga horária, novas 
disciplinas à escolha dos 
alunos nas diferentes áreas 
do conhecimento e excelência 
também no ensino on-line.
:: Av. Dr. Nelson d’Ávila, 1202
Jd. São Dimas
São José dos Campos/SP
Telefone: (12) 2134-9300
Whatsapp (12) 99130-2669
E-mail: cocsjc@cocsjc.com.br
Site: https://cocsjc.com.br
Instagram: /coc.sjc

SÃO SEBASTIÃO  
Objetivo São Sebastião
Atendimento: educação
infantil ao ensino médio

:: R. Agripino José do Nascimento, 177
Vila Amélia, São Sebastião
Tel.: (12) 3893-3100
Site: www.colegiossebastiao.com.br

Colégio Luce Prima
Atendimento: educação
infantil ao ensino fundamental
Diferencial: ensino bilíngue
:: Rua José Augusto dos Santos, 145
Floradas de São José
São José dos Campos
Telefone: (12) 3939-2347
WhatsApp 12 974069089
Site: linktr.ee/colegioluceprima
Redes sociais: @colegioluceprima

TAUBATÉ  
Escola de Aplicação
Dr. Alfredo José Balbi
Atendimento: ensino
fundamental ao médio
Diferencial: oferece cursos técnicos
:: R. dos Operários, 153
Centro - Taubaté
Tel.: (12) 3625-4249
WhatsApp 12997747585
Site: unitau.br
Redes sociais: /unitau 

Cotet JR
Atendimento: educação
infantil a partir de 2 anos
:: Av. Helvino Moraes, 169
Vila São José, Taubaté
Telefone: (12) 3622-6254
WhatsApp 1236226254
Redes sociais: /colegiocotet

Cotet 
Atendimento: educação
 fundamental ao ensino médio
Diferencial: Oferece cursos 
técnicos
:: Av. Dr. José Olegário de Barros, 
1350
Areão, Taubaté
Telefone: (12) 3621-4292
Redes sociais: /colegiocotet
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Anjo Azul
Atendimento: Berçário
e Educação Infantil
Diferencial: adaptações físicas, 
estruturais e sociais para retorno às 
aulas presenciais com segurança, 
acolhimento e alegria.
:: Rua Alexandrino Corrêa leite, 288
Taubaté/ SP
Telefone: (12) 3635-2246
Site: www.anjoazul.net.br/
Insta: /bercarioanjoazul
Email: denise_anjoazul@hotmail.
com

Escola SAAD
Atendimento: educação
fundamental ao ensino médio
Diferencial: aulas de música 
para ensino fundamental I, 
teatro para fundamental II e 
médio, treinamento de voleibol 
feminino e futsal masculino
:: R. Bahia, 44
Vila São Geraldo, Taubaté
Telefone: (12) 3633-5766
WhatsApp 1236313554
Site: www.escolasaad.com.br/
Redes sociais: escolasaad

Colégio Jd. das Nações Unidade I
Atendimento: educação
infantil ao ensino médio
Diferencial: educação
bilíngue e período integral
:: Rua Benjamim Constant, 29/79
Jd. das Nações
Site: www.jardimdasnacoes.com.br
Telefone: (12) 3624-7456
WhatsApp 12996023679
Redes sociais: /escolajardim

Colégio Jd. das Nações Unidade II 
Tremembé
Atendimento: educação
infantil ao ensino médio

Diferencial: educação
bilíngue e período integral
:: Av. Marginal, 2507
Caminho Novo - Tremembé
Telefone: (12) 3672-1035
WhatsApp: 12997329745
Redes sociais: /escolajardim

Centro de Educação e Cultura 
Arquimedes 
Atendimento:  ensino
médio e pré-vestibular 
Diferencial: Oferece cursos 
técnicos 
:: Av. Nove de Julho, 285
Centro - Taubaté
Telefone: (12) 3633-5877

Escola Dinâmica Alice Nader Zarzur
Atendimento: educação
ao ensino fundamental 
Diferencial: período integral 
:: Rua Chile, 78
Jardim das Nações - Taubaté
Telefone: (12) 3632-7722
Redes sociais: @edinamica

Colégio Cassiano Ricardo Anglo Taubaté
Atendimento: ensino
fundamental II ao ensino médio
:: Rua Barão da Pedra Negra, 209 
Centro - Taubaté
Telefone: (12) 2123-9100
WhatsApp 1221239100
Site: www.anglotaubate.com.br
Redes sociais: /AngloTaubate 
Objetivo Júnior
Atendimento: ensino
fundamental ao ensino médio
:: Av. John Fitzgerald Kenedy, 20
Jardim das Nações, Taubaté
Telefone: (12) 3631 -7070
WhatsApp 11991059999
Site: http://linktree.com.br/
objetivo_o¨cial
Redes sociais: /objetivo_o¨cial
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CAÇAPAVA  
Faculdade São Lucas
Atendimento: graduação
em administração,
enfermagem e farmácia
::  Av. da Saudade, 26
Centro, Caçapava
Telefone: (12) 3653-1110

CARAGUATATUBA  
Centro Universitário Módulo
Atendimento: cursos técnicos, 
graduação e pós-graduação 
Diferencial: oferece cursos 
presenciais, semipresenciais
e a distância
:: Av. Frei Pací¨co Wagner, 653
Centro - Caraguatatuba
Telefone: 0800 721 5844
Redes sociais: @
universitariomodulo

CRUZEIRO  
FACIC - Faculdade de Ciências
Humanas de Cruzeiro
Atendimento: graduação
e pós-graduação 
Diferencial: oferece cursos
presenciais e a distância
:: R. dos Andradas, 1039
Vila Brasil, Cruzeiro
Telefone: (12) 3143-3866
Redes sociais: @facic.cruzeiro 

LORENA  
UNIFATEA
Centro Universitário Teresa D’ávila
Atendimento: graduação e 
pós-graduação 
:: Av. Dr. Peixoto de Castro, 539
Cruz - Lorena
Telefone: (12) 2124-2888
Redes sociais: @unifatea

UNISAL - Centro Universitário
Salesiano de São Paulo Unidade 
Atendimento: graduação
e pós-graduação 
:: R. Dom Bôsco, 284
Centro, Lorena
Telefone: (12) 3159-2033
Redes sociais: @unisal

PINDAMONHANGABA  
FABAD
Faculdade Bíblica das
Assembleias de Deus
Atendimento: graduação e 
pós-graduação 
Diferencial: oferece cursos 
presenciais e a distância
:: Rua São João Bôsco, 1114 
Santana - Pindamonhangaba 
Telefone: (12) 3644-5172
Redes sociais: @faculdadeFabad

FUNVIC
Fundação Universitária Vida Cristã
Unidade I
Atendimento: graduação 
:: Estrada Radialista Persy Lacerda, 
1000
Pinhão do Borba
Pindamonhangaba
Telefone: (12) 3648-8323
Redes sociais: @funvic

FUNVIC
Fundação Universitária Vida Cristã
Unidade II
Atendimento: graduação 
:: R. Mal. Deodoro da Fonseca, 316 
Jardim Boa Vista
Pindamonhangaba 
Telefone: (12) 3645-3111
Redes sociais: @funvic

FARO - Faculdade de Roseira
Atendimento: graduação
e pós-graduação
::  km 77, Rod. Pres. Dutra, Roseira
Telefone: (12) 3646-2071
Redes sociais: @faculdade.deroseira

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  

Universidade Anhembi Morumbi
:: Av. Dep. Benedito Matarazzo, 4050
Jd. Aquários - São José dos Campos  
Telefone: 0800 015 9020 
Redes sociais: @anhembi.morumbi 
Atendimento: graduação, 
pós-graduação, EAD, 
Semipresencial, Educação 

Corporativa, Mestrados e 
Doutorados 
Diferencial: Primeira 
universidade internacional do 
Brasil. A Anhembi Morumbi 
possui toda a expertise 
da primeira universidade 
internacional do país e oferece 
aos seus alunos uma formação 
acadêmica multicultural 
completa, tanto no Brasil quanto 
no exterior. 
Institucional: A Anhembi Morumbi 
oferece cursos inovadores, que 
antecipam as tendências de 
mercado e criam novos padrões 
educacionais. Além disso, 
proporciona aos estudantes uma 
visão global do mercado, tornando-
os aptos a atuar em qualquer parte 
do País e do mundo. 
Em 1970, a Anhembi Morumbi 
nascia como a primeira 
faculdade do Brasil a oferecer 
curso superior na área de 
Turismo. Naquela época, muitos 
não entendiam a amplitude 
do segmento de Turismo, 
nem mesmo sua importância 
para a economia do País. 
Conceitos como potencial 
turístico e hospitalidade 
foram introduzidos. E o mais 
importante: foi iniciado um 
processo efetivo de qualificação 
profissional, cada dia mais 
valorizado pelo mercado 
de trabalho. Desde então, o 
pioneirismo marca a história 
da Anhembi Morumbi, 
determinando mudanças 
profundas também nos rumos 
do ensino superior brasileiro. 
São muitos os exemplos de 
cursos inéditos lançados 
pela Instituição, entre eles, 
Gastronomia, Quiropraxia, 
Design Digital e Aviação Civil 
– áreas nas quais se tornou 
referência de ensino.
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Colégio Progressão - unidade I
Atendimento: Ensino
médio e pré-vestibular
:: Av. 9 de Julho, 51 - Centro
Telefone: (12) 3621-6030
Whatsapp: (12) 99159-4205
www.progressao.com
Instagram: @progressaocolegio

Colégio Progressão - unidade II
Atendimento: Educação
Infantil e Ensino Fundamental;
Diferencial: Educação Infantil
com período integral (Hora Certa)
e ensino bilíngue. Sistema de 
Ensino Poliedro
:: Av. Itália, 1351 - Centro
Telefone: (12) 3622-3033
Whatsapp: (12) 99159-4205
www.progressao.com
Instagram: @progressaocolegio

UBATUBA  
MV Colégio
Atendimento: educação
infantil ao ensino médio
:: R. Gastão Madeira, 50
Centro, Ubatuba
Telefone: (12) 3832-6576
Site: colegiomv.com.br
Redes sociais: /colegiomv

Colégio Anglo
Atendimento: educação
fundamental ao ensino médio
:: Av. João Duarte Ferreira, 200
Jd. Carolina Ubatuba - SP
Telefone: (12) 3833-4308
WhatsApp 12 99671 3893
Site: www.angloubatuba.com.br
Redes sociais: /angloubatuba
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Faculdade Anhanguera 
Atendimento: graduação,
pós-graduação e cursos livres 
Diferencial: PEP - (Parcelamento 
Estudantil Privado): Programa de 
onde os alunos podem parcelar 
a faculdade, pagando parte 
enquanto estudam e parte depois 
de formado
::  Av. Dr. João Batista de Souza 
Soares, 4121 - Jd. Morumbi 
Telefone: (12) 3512-1300
Redes sociais: @
fanhanguerasaojose

Estácio
São José dos Campos
Atendimento personalizado:
Segunda a Sexta das 8h às 17h
e Sábado das 8h às 12h pelo 
telefone.
Segunda a Sexta das 10h às 19h 
e Sábado das 9h às 13h pelo 
whatsapp.
Diferencial: cursos de graduação 
a distância com bolsa de até 70%
de desconto no curso todo.
Telefone e whatsapp:
(12) 4141-0489
:: Avenida Nelson D’Avila, 1202
2º Pavimento Centro
Redes Sociais: @estaciovale 
no instagram e @estacioesb no 
facebook.
Para contato direto e imediato com 
demais polos da região:
https://linktr.ee/estaciovale

 

Fundação Armando
Alvares Penteado (FAAP)
Atendimento: pós-graduação,
extensão e cursos livres
:: Ed. Hyde Park
Av. Cassiano Ricardo, 401
5° andar - Sala 508

Parque Res. Aquarius
São José dos Campos - SP
Telefone (12) 3925-6400
Telefone: (12) 3925-6400
Redes sociais: @naFAAP

Faculdade Católica de São José dos 
Campos- CATÓLICA-SOC
Atendimento: graduação
em teologia (Bacharelado)
Diferencial: educação
superior católica presencial
:: Av. São João, 2650.
Jd. das Colinas
São José dos Campos 
Telefone: (12) 3925-6400
Redes sociais: @
faculdadecatolicasjc

FGV - Grupo Conexão
Atendimento: pós-graduação
em administração de empresas,
MBA presencial,  MBA online
e cursos de curta duração  
:: Avenida Benedito Matarazzo, 
9403
Jardim Oswaldo Cruz
Telefone: (12) 3924-8524
Redes sociais: @UniveritasO¨cial

Faculdade INPG Business School
Atendimento: ensino
superior, pós-graduação e MBA
Diferencial: Instituição 
comunitária sem ¨ns lucrativos, 
com ensino, pesquisa e extensão
:: Av. Alfredo Ignácio Nogueira 
Penido 678 - Jardim Aquarius
São José dos Campos
Telefone: (12) 2012-1070
Redes sociais: @inpgedu

UNIVAP
Universidade do Vale do Paraíba
Atendimento:  A Universidade 
do Vale do Paraíba – Univap, 
reconhecida pelo MEC em 1992, 
é uma instituição comunitária 
sem ¨ns lucrativos, de ensino, 

pesquisa e extensão. A história 
da Univap teve início a partir de 
1954, com a criação da Faculdade 
de Direito do Vale do Paraíba. 
Depois, outras Faculdades 
foram surgindo em decorrência 
das necessidades da região, 
principalmente de São José dos 
Campos, que estava em acelerado 
crescimento com a chegada de 
inúmeras indústrias. Hoje, a 
Universidade possui mais de 
30 cursos de graduação nas 
diversas áreas do conhecimento, 
administrados pelas Faculdades 
de Direito, Ciências da Saúde, 
Engenharias, Arquitetura e 
Urbanismo, Educação e Artes e 
de Ciências Sociais Aplicadas e 
Comunicação. Como Universidade, 
oferece também Educação 
Continuada e a Pós-Graduação 
Stricto Sensu, com quatro 
programas de Mestrado e três de 
Doutorado.  A Univap possui, 
no Campus Urbanova, a maior 
infraestrutura da Universidade: 
o Instituto de Pesquisa e 
Desenvolvimento (IP&D), que 
disponibiliza 44 laboratórios, 
equipados com aparelhos 
de alta precisão e de última 
geração; o Centro de Estudos 
da Natureza, que agrega o 
Serpentário, o Borboletário e o 
Viveiro de Plantas Medicinais e 
o Observatório de Astronomia 
e Física Espacial. Possui 
atualmente 2 Campi em São 
José dos Campos (Urbanova e 
Castejón).
::  Campus Urbanova
Av. ShishimaHifumi, 2911 Urbanova 
::  Campus Castejón
Praça Candido Dias Castejon, 116 
Centro  - São José dos Campos
Telefone: (12) 3947-1000
Redes sociais: @univap
Facebook:www.facebook.com/
univap

Universidade Metodista de
São Paulo – Campus EAD
Atendimento: graduação e
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 pós graduação lato 
:: Rua Cel. José Monteiro, 621
Centro - São José dos Campos
Telefone: (12) 3942-3600
Redes sociais:
@universidade.metodista

UNIP - Universidade Paulista
Atendimento: cursos superiores 
nas áreasbiológicas, exatas, 
humanas, cursos tecnológicos e 
pós-graduação.
Diferencial: Cursos superiores 
nas áreas biológicas, exatas, 
humanas, Cursos tecnológicos e 
pós-graduação.
:: Rodovia Presidente Dutra
Km 157,5 - Pista Sul
Jardim Limoeiro
Telefone: (12) 2136-9000
Redes sociais: @UNIP.o¨cial

UNINTER
Centro Universitário Internacional 
Atendimento: cursos de
graduação a distância 
:: Av. Paulo Beker, 07
Vila Adyana
São José dos Campos
Telefone: (12) 2136-9000
Redes sociais: @polosuninteread

Super Estágios
Atendimento: cadastramos 
gratuitamente os estudantes do 
ensino médio, técnico e superior, 
para encaminha-los para estágios 
remunerados nas empresas 
parceiras
:: Av. Paulo Becker, 151 loja 05
Vila Adyana, São José dos Campos
Whatsapp: (12) 3221-4220
Instagram: @superestagios.sp.vale
Facebook: @superestagios
E-mail:
adm.vale@superestagios.com.br

SÃO SEBASTIÃO    
FASS- Faculdade São Sebastião
Atendimento: graduação e
pós-graduação. cursos presenciais, 
semipresenciais e a distância
Diferencial: Faz parte do grupo
educacional Cruzeiro do Sul 
Educacional
:: R. Agripino José do Nascimento, 177
Centro, São Sebastião
Telefone: (11) 3003-1189
Redes sociais:
@faculdadesaosebastião

SÃO PAULO    
FIA - Fundação Instituto de 
Administração
Atendimento: Graduação, Pós-
graduação, MBA, Pós-MBA,
Mestrado, Extensão e EAD 
Diferencial: 3 vezes eleita 
a melhor escola de Negócios do 
Brasil pela VOCÊ S/A Melhores 
Universidades do Guia do 
Estudante Editora Abril. A 
faculdade com a melhor nota no 
ENADE em São Paulo 
:: Unidade Nações Unidas 
Av. Doutora Ruth Cardoso, 7.221 
Pinheiros - São Paulo - SP 
Telefone: (11) 3847 3700 
Redes Sociais: 
Facebook:
facebook.com/faculdadeFIA 
LinkedIn: www.linkedin.com/
school/¨abusinessshool

TAUBATÉ  
ITES - Instituto Taubaté de Ensino 
Superior
Atendimento: graduação
Diferencial: Pravaler  - crédito 
universitário 
:: Av. Dom Pedro I, 3575
 Jardim Eulalia, Taubaté
Telefone: (12) 3635-4553
Redes sociais: @iteso¨cial

Associação Dehoniana
Brasil Meridional
Atendimento: graduação
e pós graduação
Diferencial: biblioteca com mais 
de 70 mil exemplares, sala de 
informática, estacionamento, área 
verde, cantina e wi-¨
:: Av. Francisco Barreto Leme, 550
Vila São Geraldo- Taubaté/SP
Telefone: (12) 3625-8080
Redes sociais: @dehoniana

FGV - Grupo Conexão
Atendimento: graduação 
Diferencial: pós-graduação,
MBA e  curso de curta duração 
:: Avenida Charles Schnneider, 1700
Vila Costa- Taubaté
Telefone: (12) 3683-0800 

Universidade de Taubaté
Atendimento: graduação,
pós-graduação e cursos de extensão
Diferencial: conta com 
convênios que possibilitam que 
os estudantes façam intercâmbio 
em instituições de ensino superior 
do exterior, em países como 
Espanha, Portugal e México 
:: Reitoria - R. Quatro de Março, 432
Centro, Taubaté
Telefone: (12) 3625-4100
Redes sociais: @Unitau

Unopar  - Universidade Norte do Paraná 
Atendimento: graduação
e pós graduação
Diferencial: reconhecida
pelo MEC. Preços acessíveis.
:: Av. Dr. José Olegário de Barros, 1350
Vila Das Graças, Taubaté 
Telefone: (12) 3621-4292
Redes sociais: @unopartaubate
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CIÊNCIAS HUMANAS E SUAS TECNOLOGIAS CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS
SIMULADO ENEM SIMULADO ENEM

Material disponibilizado no caderno do ENEM.
As respostas das questões estarão disponíveis
no portal MEON: www.meon.com.br

QUESTÃO 1) - Batizado por Tancredo Neves de “Nova República”, o pe-
ríodo que marca o reencontro do Brasil com os governos civis e a de-
mocracia ainda não completou seu quinto ano e já viveu dias de grande 
comoção. Começou com a tragédia de Tancredo, seguiu pela euforia do 
Plano Cruzado, conheceu as depressões da inflação e das ameaças da hi-
perinflação e desembocou na movimentação que antecede as primeiras 
eleições diretas para presidente em 29 anos.
O álbum dos presidentes: a história vista pelo JB. Jornal do Brasil, 15 nov. 1989. 

O período descrito apresenta continuidades e rupturas em relação à con-
juntura histórica anterior. Uma dessas continuidades consistiu na 
A) representação do legislativo com a fórmula do bipartidarismo. 
B) detenção de lideranças populares por crimes de subversão. 
C) presença de políticos com trajetórias no regime autoritário. 
D) prorrogação das restrições advindas dos atos institucionais. 
E) estabilidade da economia com o congelamento anual de preços.
___________________________________________________

QUESTÃO 2) - Quanto mais complicada se tornou a produção indus-
trial, mais numerosos passaram a ser os elementos da indústria que 
exigiam garantia de fornecimento. Três deles eram de importância 
µndamental: o trabalho, a terra e o dinheiro. Numa sociedade comer-
cial, esse fornecimento só poderia ser organizado de uma forma: tor-
nando-os disponíveis à compra. Agora eles tinham que ser organiza-
dos para a venda no mercado. Isso estava de acordo com a exigência 
de um sistema de mercado. Sabemos que em um sistema como esse, 
os lucros só podem ser assegurados se se garante a autorregulação 
por meio de mercados competitivos interdependentes.
POLANYI, K. A grande transformação: as origens de nossa época. Rio de Janeiro: Campus, 2000 

(adaptado).

A consequência do processo de transformação socioeconômica abor-
dado no texto é a:
A) expansão das terras comunais. 
B) limitação do mercado como meio de especulação. 
C) consolidação da força de trabalho como mercadoria. 
D) diminuição do comércio como efeito da industrialização. 
E) adequação do dinheiro como elemento padrão das transações.
___________________________________________________

QUESTÃO 3) - A regulação das relações de trabalho compõe uma 
estrutura complexa, em que cada elemento se ajusta aos demais. A 
Justiça do Trabalho é apenas uma das peças dessa vasta engrena-
gem. A presença de representantes classistas na composição dos ór-
gãos da Justiça do Trabalho é também resultante da montagem des-
sa  regulação. O poder normativo também reflete essa característica. 
Instituída pela Constituição de 1934, a Justiça do Trabalho só vicejou 
no ambiente político do Estado Novo instaurado em 1937.
ROMITA, A. S. Justiça do Trabalho: produto do Estado Novo. In: PANDOLFI, D. (Org.). Repensando o 

Estado Novo. Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999.

A criação da referida instituição estatal na conjuntura histórica abor-
dada teve por objetivo:
A) legitimar os protestos fabris.
B) ordenar os conflitos laborais 
C) o¦cializar os sindicatos plurais 
D) assegurar os princípios liberais 
E) uni¦car os salários pro¦ssionais 

QUESTÃO 4) - Parceria Transpací¢ca 

Disponível em: http://portuguese.brazil.usembassy.gov. Acesso em: 11 maio 2016 (adaptado).

Dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta composição 
estratégica por se tratar de um conjunto de países com
A) elevado padrão social. 
B) sistema monetário integrado.
C) alto desenvolvimento tecnológico.
D) identidades culturais semelhantes.
E) vantagens locacionais complementares.
___________________________________________________

QUESTÃO 5) - Dados recentes mostram que muitos são os países peri-
féricos que dependem dos recursos enviados pelos imigrantes que es-
tão nos países centrais. Grande parte dos países da América Latina, por 
exemplo, depende hoje das remessas de seus imigrantes. Para se ter uma 
ideia mais concreta, recentes dados divulgados pela ONU  revelaram  que 
somente os indianos recebem 10 bilhões de dólares de seus compatrio-
tas no exterior. No México, segundo maior volume de divisas, esse valor 
chega a 9,9 bilhões de dólares e nas Filipinas, o terceiro, a 8,4 bilhões.
HAESBAERT, R.; PORTO-GONÇALVES, C. W. A nova desordem mundial. São Paulo: Edunesp, 2006.

Um aspecto do mundo globalizado que facilitou a ocorrência do processo 
descrito, na transição do século XX para o século XXI, foi o(a)
A) integração de culturas distintas. 
B) avanço técnico das comunicações.
C) quebra de barreiras alfandegárias. 
D) flexibilização de regras trabalhistas.  
E) desconcentração espacial da produção.
___________________________________________________

QUESTÃO 6) - O bioma Cerrado foi considerado recentemente um dos 
25 hotspots de biodiversidade do mundo, segundo uma análise em 
escala mundial das regiões biogeográ¢cas sobre áreas globais prio-
ritárias para conservação. O conceito de hotspot foi criado tendo em 
vista a escassez de recursos direcionados para conservação, com o 
objetivo de apresentar os chamados “pontos quentes”, ou seja, lo-
cais para os quais existe maior necessidade de direcionamento de 
esforços, buscando evitar a extinção de muitas espécies que estão 
altamente ameaçadas por ações antrópicas.
PINTO, P. P.; DINIZ-FILHO, J. A. F. In: ALMEIDA, M. G. (Org.). Tantos cerrados: múltiplas abor-

dagens sobre a biogeodiversidade e singularidade cultural. Goiânia: Vieira, 2005 (adaptado)

A necessidade desse tipo de ação na área mencionada tem como causa a 
A) intensi¦cação da atividade turística.  
B) implantação de parques ecológicos. 
C) exploração dos recursos minerais. 
D) elevação do extrativismo vegetal. 
E) expansão da fronteira agrícola.

QUESTÃO 7) Três lâmpadas idênticas foram ligadas no circuito esque-
matizado. A bateria apresenta resistência interna desprezível, e os ¢os 
possuem resistência nula. Um técnico fez uma análise do circuito para 
prever a corrente elétrica nos pontos: A, B, C, D e E; e rotulou essas cor-
rentes de IA, IB, IC, ID e IE, respectivamente.

 
O técnico concluiu que as correntes que apresentam o mesmo valor são:
a) I A = IE e IC = ID.
b) I A = IB = IE e IC = ID.
c) I A = IB, apenas.
d) I A = IB = IE, apenas.
e) I C = IB, apenas.

QUESTÃO 8) A vegetação apresenta adaptações ao ambiente, como 
plantas arbóreas e arbustivas com raízes que se expandem horizontal-
mente, permitindo forte ancoragem no substrato lamacento; raízes que 
se expandem verticalmente, por causa da baixa oxigenação do subs-
trato; folhas que têm glândulas para eliminar o excesso de sais; folhas 
que podem apresentar cutícula espessa para reduzir a perda de água 
por evaporação.
As características descritas referem-se a plantas adaptadas ao bioma:
a) Cerrado. 
b) Pampas. 
c) Pantanal. 
d) Manguezal. 
e) Mata de Cocais

QUESTÃO 9) Ao percorrer o trajeto de uma cadeia alimentar, o carbono, 
elemento essencial e majoritário da matéria orgânica que compõe os in-
divíduos, ora se encontra em sua forma inorgânica, ora se encontra em 
sua forma orgânica. Em uma cadeia alimentar composta por “¢toplânc-
ton, zooplâncton, moluscos, crustáceos e peixes” ocorre a transição des-
se elemento da forma inorgânica para a orgânica.
Em qual grupo de organismos ocorre essa transição?
a) Fitoplâncton
b) Zooplâncton
c) Moluscos
d) Crustáceos
e) Peixes

QUESTÃO 10) O carvão ativado é um material que possui elevado teor de 
carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos 
voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, 
utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do 
tipo intermoleculares entre a superfície do carvão (adsorvente) e o ben-
zeno (adsorvato, substância adsorvida).
No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvi-
da ocorre a formação de:
a) Ligações dissulfeto
b) Ligações covalentes
c) Ligações de hidrogênio
d) Interações dipolo induzido – dipolo induzido
e) Interações dipolo permanente – dipolo permanente

QUESTÃO 11) A usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mun-
do em geração de energia. Com 20 unidades geradoras e 14.000 MW 
de potência total instalada, apresenta uma queda de 118,4 m e vazão 
nominal de 690 m3 /s por unidade geradora. O cálculo da potência teó-
rica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a 
gravidade local (10 m/s² ) e a densidade da água (1.000 kg/m³ ). A dife-
rença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada.
Disponível em: www.itaipu.gov.br. Acesso em: 11 maio 2013 (adaptado).

Qual é a potência, em MW, não aproveitada em cada unidade ge-
radora de Itaipu?
a) 0
b) 1,18
c) 116,96
d) 816,961
e) 13.183,04
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Na Moppe, o aluno adquire conteúdos importantes 
para a vida acadêmica de forma prática, quando 
experimenta, testa e, com a mediação do 
professor, constrói seu conhecimento, o que 
garante um aprendizado mais sólido.

Base moral que prepara o aluno para 
suas relações humanas. Aqui, os 
valores são desenvolvidos no dia a 
dia, de forma integrada aos projetos 
e atividades.

Aqui os estudantes são preparados para 
se tornarem pessoas autônomas que 
superam desafios com habilidade, 
ousadia e empatia. Para isso, o 
desenvolvimento de competências faz 
parte dos objetivos pedagógicos.

Se para levantar uma casa firme é preciso uma estrutura resistente, o que é 
necessário para construir um ser humano completo? Uma base forte. E essa 
estrutura humana precisa ser moldada por valores éticos, conteúdos sólidos e 
competências que desenvolvam cidadãos preparados para os desafios da vida. 
Na escola Moppe, é o equilíbrio dessa tríade educacional que aponta o caminho 
da formação dos estudantes.

MATRÍCULAS 2022

ABERTAS

CONTEÚDOS SÓLIDOS

COMPETÊNCIAS

VALORES ÉTICOS

MOPPE: BASE FORTE PARA A VIDA

BERÇÁRIO • EDUCAÇÃO INFANTIL • ENSINO FUNDAMENTAL I E II 
PERÍODO COMPLEMENTAR BILÍNGUE • ATIVIDADES EXTRACURRICULARES 

/escolamoppeoficialwww.moppe.com.br

AGENDE SUA VISITA:
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