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LÍNGUA INGLESA

1. Read the text and fill in the blanks using the 
simple past or the present perfect.

Larry Page and Sergey Brin __________________ 
Google, the internet search engine, while

they __________________ graduate students at 
Stanford University in Palo Alto, California. 

Since its start, in 1998, Google ________________ 
one of the most popular search engines.

It ____________________ from a research project 
in the dormitory room of two college students 
to a business that now employs approximately 
80,000 people.

Now, choose the correct sequence of answers.

a) have founded – have been – became – grew.

b) founded – were – has become – has grown.

c) founded – were – became – grew.

d) have founded – were – has become – grew.

e) founded – have been – has become – has 
grown.

2. Match the columns.

I. I haven’t seen him ________.    

II. Have you _______ been to Cape Town?  

III. I’ve ________ ridden a horse. I’d like to do it 
someday.

IV. I’ve known her ______ a long time.  

V. Put your wallet away! I’ve ________ paid our 
dinner.

    ) ( for
    ) ( already
    ) ( ever
    ) ( yet
    ) ( never

Now, choose the right sequence of answers.

a) V, IV, III, II, I.

b) IV, V, II, I, III.

c) II, III, IV, I, V.

d) IV, II, I, V, III. 

e) IV, II, III, I, V.

Desafi o 1
SAEteensteens

Desafi o 1
SAEteensteens
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3. Read the biography and write T for true or F for 
false.

Malala Yousafzai

EARLY LIFE
Yousafzai was born on July 12, 1997, in Mingora, 

in the Swat Valley of Pakistan. Her father was an 
outspoken social activist and educator.  He ran the 
Khushal Girls High School and College. Malala was 
one of the top students at the school.
LIFE UNDER THE TALIBAN

In 2007 the Taliban invaded the Swat Valley. The 
Taliban is a group that believes in strict Islamic law. 
When they took over the Swat Valley, they began 
closing schools for girls. They did not allow women to 
participate in society in general. The Taliban invasion 
brought much violence to the region, so Yousafzai 
and her family fled. However, they returned when 
the violence eased.

In 2008 Yousafzai gave her first speech. It was 
called “How Dare the Taliban Take Away My Basic 
Right to Education?”. It was publicized all over 
Pakistan. Then, using a pen name, Yousafzai began 
writing about her daily life living under the Taliban. 
The articles were published on a blog for the British 
Broadcasting Corporation (BBC). The BBC blog was 
read by many people.

In 2009 Yousafzai  was featured in two 
documentaries about the school shutdown and 
her experiences. The short films were posted on The 
New York Times’s website. That same year the Taliban 
changed its rules and allowed girls to return to school.

In 2011 Yousafzai began to receive awards for 
her work. She was nominated in October 2011 for the 
International Children’s Peace Prize by human rights 
leader Desmond Tutu. In December she was awarded 
Pakistan’s first National Youth Peace Prize. The prize 
was later renamed the National Malala Peace Prize.
ASSASSINATION ATEMPT

On October 9, 2012, while she was on her way 
home from school, Yousafzai was shot in the head by 
a Taliban gunman. She survived the attack and was 
flown from Pakistan to Birmingham, England, where 
she fully recovered.

After the assassination attempt, her cause was 
taken up by many powerful people. It resulted in 
Pakistan’s first Right to Education bill and a $10 million 
education fund in Yousafzai’s honor.
CONTINUING ACTIVISM

In 2013 Yousafzai won the United Nations Human 
Rights Prize, which is given out every five years. She 
was named one of Time magazine’s most-influential 
people in 2013. Yousafzai also wrote a memoir with 
the help of another writer. The book, I Am Malala: The 

Girl Who Stood Up for Education and Was Shot by the 
Taliban, was published in 2013.

Yousafzai was nominated for the Nobel Peace 
Prize in 2013 and won the award in 2014. She was 
the youngest person to ever receive the Nobel Peace 
Prize. She shared the award with another children’s 
rights activist.

In 2017 Yousafzai released a picture book called 
Malala’s Magic Pencil. The book is an autobiography 
directed toward young readers. That same year 
she started studying at the University of Oxford in 
England.

Available at: https://kids.britannica.com/kids/article/Malala-
Yousafzai/610609#323679-toc. Accessed: Feb. 3rd, 2019.

    ) ( Malala’s father administered the school she 
attended.

    ) ( In 2007, the Taliban started imposing 
authoritarian Islamic laws, such as no school 
for girls.

    ) ( The following years, Malala was afraid of 
talking about what it was like to live under 
the Taliban rule.

    ) ( Malala’s attack drew the attention of many 
influential people.

    ) ( After the attack, Malala gave up her cause.

Now, choose the correct sequence of answers.

a) T, F, F, T, F.

b) T, T, F, T, T.

c) F, T, F, T, F.

d) T, T, T, F, F.

e) T, T, F, T, F.

Desafi o 1
SAEteensteens

Desafi o 1
SAEteensteens
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LÍNGUA ESPANHOLA

1. […] la moda sostenible es un método de producción 
respetuoso con el medi o ambiente y los derechos 
laborales que cada vez gana más adeptos entre 
los diseñadores españoles. […] “En los últimos 
tres años han aparecido muchas marcas que 
practican esta filosofía, aunque algunas llevan 20 
años trabajando, lo que pasa es que antes no se las 
llamaba así”, comenta Marina López, presidenta 
de la  Asociación de Moda Sostenible de España. 
La asociación, fundada a inicios de 2015, agrupa a 
más de 80 empresas de ropa, calzado, bolsos, joyas, 
bisutería y distribuidores de tejidos orgánicos […].

Disponible en: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/09/07/
companias/1536315379_661754.html. Consulta: 21 dic. 2018.

As palavras heterogenéricas são aquelas que apre-
sentam gêneros distintos de uma língua para a 
outra. Em Espanhol e Português, temos diversos 
exemplos desse tipo de palavras. Identifique 
no texto apresentado palavras heterogenéricas 
e assinale a seguir a alternativa que indica um 
desses exemplos.

a) Diseñadores.

b) Bolsos.

c) Presidenta.

d) Tejido.

e) Bisutería.

2. Levando em consideração o texto anterior e os 
conhecimentos adquiridos ao longo de seus estu-
dos sobre vestimentas, assinale a alternativa que 
contenha peças de vestuário utilizadas apenas 
nos membros inferiores.

a) Saco – pantalón.

b) Falda – calcetines.

c) Abrigo – bermuda.

d) Sostén – guantes.

e) Calzoncillos – bufanda.

3. Leia o fragmento abaixo e assinale a alternati-
va que indique adequadamente as assertivas 
corretas.

Cuando se trata el tema de la transformación digital 
en las empresas, muchos gurús y expertos tienden 

a generalizar y hablan de la necesidad de que estas 
realicen cambios radicales en sus estructuras para 
no quedar obsoletas. Aunque no les falte razón, 
conviene aclarar que esta transición no afecta de 
la misma forma a diferentes compañías. El auge del 
ecommerce y la abolición de las infraestructuras, 
por ejemplo, no tiene por qué ser una tendencia 
a adoptar por todos los comercios. Algunas 
multinacionales no han cambiado su principal 
canal de venta y tal vez no tengan la necesidad de 
hacerlo [...]. La transformación digital en el comercio 
no implica necesariamente una transición exclusiva 
hacia este medio. Existen propuestas de valor como 
el Click&Collect de Zara, que permiten al usuario 
comprar prendas online y recogerlas en la tienda o 
devolverlas si llegan a domicilio y no son de su talla. 
Lego también potencia la unión entre el mundo 
físico y el digital con juguetes tradicionales que se 
integran de manera interactiva con aplicaciones 
para móviles y tablets.

Disponible en: https://retina.elpais.com/retina/2018/04/06/
tendencias/1523028376_663011.html. Consulta: 21 dic. 2018.

I. As palavras realicen, falten e tengan são exem-
plos de verbos no Presente do Subjuntivo.

II. De acordo com o fragmento, nem todas as 
empresas de confecção mudaram seus canais 
de vendas.

III. No fragmento, há verbos tanto regulares 
quanto irregulares, conjugados no Presente 
do Subjuntivo.

IV. A palavra aplicaciones usada no texto é 
um exemplo de heterogenérico da Língua 
Espanhola.

V. Móviles y tablets também podem ser chama-
dos em espanhol de celulares y tabletas.

a) Estão corretas somente as assertivas I, II, III e V.

b) Estão corretas somente as assertivas II, III, IV 
e V.

c) Estão corretas somente as assertivas I, II, III e IV.

d) Estão corretas somente as assertivas I, IV e V.

e) Todas as assertivas estão corretas.

Desafi o 1
SAEteensteens

Desafi o 1
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto para as questões de 4 a 7.

Gratidão, só que não!

Apesar da onda de “gratidão” nas mídias 
sociais, a ciência mostra que a gratidão 

autêntica acontece off-line
Luiz Gaziri [30/12/2018]

Você está navegando no Facebook e logo 
percebe quantos amigos seus usam a palavra 
“gratidão” em seus posts. Certamente, você 
também percebe que tudo o que eles menos 
querem é prestar gratidão, e sim mostrar para 
seus conhecidos que estão jantando em um 
restaurante chique, que compraram um carro 
novo ou que estão viajando para o exterior. 

Mas quais são os objetivos das pessoas que 
usam o termo “gratidão” de forma distorcida? 
Fascinado por comportamento humano, decidi 
buscar na ciência o que causou esta onda. Acabei 
investindo três anos nesta jornada, li milhares de 
artigos científicos, troquei centenas de e-mails 
com pesquisadores nas mais prestigiadas 
universidades do mundo e, finalmente, fui até 
os Estados Unidos para conversar com cientistas 
em instituições como Harvard, Stanford e NYU. 
O que eu descobri acabou se tornando o livro 
Escolhas Felizes e finalmente acredito ter algumas 
respostas para o enigma da gratidão.

Muitas pessoas usam a “gratidão” nas redes 
sociais para sinalizar para seus amigos o quanto 
estão “bem de vida”.

Mostrar uma posição elevada na sociedade 
gera um sentimento de competência, uma 
necessidade motivacional básica do ser humano; 
mas quando esta necessidade é usada de forma 
errada a consequência é um aumento nas 
comparações sociais. Estas comparações podem 
se tornar um problema, pois a ciência mostra 
que sempre nos comparamos com pessoas 
que têm mais que nós. [...] Não por acaso, uma 
pesquisa de Harvard mostrou que a maioria dos 
milionários não está satisfeita com sua vida, pois 
eles sempre usam como base de comparação os 
que têm mais – algo cada vez mais fácil dentro 
das mídias sociais.

[...]

É comum ouvirmos, hoje em dia, que o 
fator que verdadeiramente motiva as pessoas 
é o reconhecimento, mas esta crença nos leva a 
um caminho perigoso. Ser reconhecido faz com 
que áreas de prazer no nosso cérebro tornem-se 

ativas, o que gera uma felicidade momentânea. 
No entanto, como a tendência humana é buscar 
novamente por momentos de prazer, acabamos 
nos tornando viciados pelo reconhecimento. 
[...] Quando buscamos incansavelmente o 
reconhecimento dos outros, seja no ambiente de 
trabalho ou nas redes sociais, colocamos a nossa 
motivação e felicidade num destino que foge do 
nosso controle. É por isso que muitos estudos 
científicos comprovam que o verdadeiro poder 
do reconhecimento acontece quando se assume 
o controle dele – ou seja, quando é você quem 
passa a reconhecer os outros.

Gratidão nada mais é que mostrar a sua 
apreciação a alguém que o ajudou em algum 
momento da vida, gratidão é reconhecer os 
outros, e não postar uma foto sua comendo 
lagosta em Beverly Hills. O renomado cientista 
Martin Seligman fez um estudo no qual seis 
intervenções diferentes foram realizadas com o 
intuito de aumentar a felicidade dos participantes. 
Entre elas, a que trouxe maior felicidade futura 
foi escrever uma carta de gratidão e entregá-
la pessoalmente para alguém que os ajudou 
no passado. Obviamente, enviar uma carta 
de gratidão por e-mail ou marcar alguém no 
Facebook para expressar sua gratidão são 
atividades válidas, mas os benefícios máximos 
da gratidão acontecem pessoalmente. Muitos 
cientistas concordam com o fato de que as 
interações pessoais são a principal fonte de 
felicidade para as pessoas; se você quer levar a 
gratidão e o reconhecimento a sério, reconheça 
que as pessoas à sua volta existem. Largue o seu 
celular, converse, seja grato e reconheça sua 
esposa, colega de trabalho, amigo, pai, porteiro 
do prédio, caixa de supermercado e frentista do 
posto.

Disponível em: https://www.gazetadopovo.
com.br/opiniao/artigos/gratidao-so-que-nao-

0s351wluzle6qqk3znxk4xvy/. Acesso em: 30 dez. 2018.

4. Para o autor, o que é gratidão?

a) Ostentar.

b) Mostrar uma posição elevada à sociedade.

c) Aumentar a felicidade pessoal.

d) Ser reconhecido pelo outro.

e) Reconhecer as pessoas à sua volta.

Desafi o 1
SAEteensteens

Desafi o 1
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5. Analise as seguintes afirmações a respeito de 
como o texto foi estruturado.

I. Nesse texto, encontramos, entre outros tipos 
de tópicos frasais, um tópico que traz a defini-
ção científica do que vem a ser gratidão.

II. Na maior parte dos tópicos frasais desse texto 
há afirmações que expressam a opinião do 
autor.

III. Luiz Gaziri introduz vários questionamentos 
indiretos, permitindo que o leitor reflita sobre 
como as pessoas demonstram ser gratas.

IV. O tópico frasal geralmente apresenta a ideia 
principal do parágrafo. Para justificá-los, o au-
tor utiliza-se de exemplos – o primeiro serve 
de inspiração para a sua escrita; o outro serve 
de base para seus argumentos.

Qual alternativa apresenta a(s) afirmativa(s) 
correta(s)?

a) Apenas a afirmativa I está correta.

b) As afirmativas I e II estão corretas.

c) As afirmativas III e IV estão corretas.

d) Todas as afirmativas estão corretas.

e) Todas as afirmativas estão corretas, exceto a I.

6. Com base na leitura do texto “Gratidão, só que 
não!” e em sua estrutura, podemos afirmar que 
se trata de um texto do gênero:

a) Conto.

b) Crônica .

c) Artigo de divulgação científica.

d) Artigo de opinião.

e) Editorial.

7. Qual destas passagens do texto apresenta uma 
opinião do autor?

a) “[...] escrever uma carta de gratidão e entregá-
-la pessoalmente para alguém que os ajudou 
no passado.”

b) “[...] a maioria dos milionários não está satisfei-
ta com sua vida, pois eles sempre usam como 
base de comparação os que têm mais.” 

c) “[...] como a tendência humana é buscar no-
vamente por momentos de prazer, acabamos 
nos tornando viciados pelo reconhecimento.”

d) “[...] o verdadeiro poder do reconhecimento 
acontece quando se assume o controle dele 
– ou seja, quando é você quem passa a reco-
nhecer os outros.”

e) “[...] as interações pessoais são a principal fonte 
de felicidade para as pessoas.”

Desafi o 1
SAEteensteens

Desafi o 1
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8. Relacione as figuras de linguagem a seguir com 
os fragmentos apresentados.

I. Anáfora

II. Pleonasmo

III. Assíndeto

IV. Aliteração 

V. Elipse

    ) (
Cruz e Sousa

Vozes veladas, veludosas vozes

Volúpias dos violões, vozes veladas

Vagam nos velhos vórtices velozes

Dos ventos vivas vãs vulcanizadas…

CRUZ E SOUSA. Poesias completas de Cruz e 
Sousa. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995, p. 51.

    ) (
Chico Buarque

Todo dia ela faz tudo sempre igual

Me sacode às seis horas da manhã

Me sorri um sorriso pontual

E me beija com a boca de hortelã

Disponível em: https://www.letras.mus.br/chico-
buarque/82001/. Acesso em: 30 dez. 2018.

    ) (
Carlos Drummond de Andrade

Se você gritasse,

se você gemesse,

se você tocasse

a valsa vienense,

se você dormisse,

se você cansasse,

se você morresse…

Mas você não morre,

você é duro, José!

ANDRADE, Carlos Drummond de. José/ Novos Poemas/ 
Fazendeiro do ar. Rio de Janeiro: Record, 1993. p. 66.

    ) (
Carlos Drummond de Andrade

Tive ouro, tive gado, tive fazendas.

Hoje sou funcionário público.

Itabira é apenas uma fotografia na parede.

Mas como dói!

ANDRADE, Carlos Drummond de. Poesia completa. Rio 
de Janeiro: Nova Aguilar, 2003.  p. 45.

    ) (
Gregório de Matos

Nasce o Sol, e não dura mais que um dia,

Depois da Luz se segue a noite escura,

Em tristes sombras morre a formosura,

Em contínuas tristezas a alegria.

MATOS, Gregório. Obras completas de Gregório 
de Matos. Salvador: Janaina, 1967. p. 37.

A ordem correta que identifica a relação entre os 
exemplos e as figuras de linguagem é:

a) I – III – IV – II – IV. 

b) IV – II – I – III – V. 

c) III – II – IV – V – I. 

d) II – IV – III – I – V. 

e) V – III – I – II – IV. 

9. Identifique a alternativa em que ocorre metáfora.

a) Ele a encarou e seu olhar era pedra. 

b) Já sentia o cheiro doce da liberdade. 

c) Ganharás o teu sustento com o suor de teu 
rosto.

d) As costas da cadeira rasgara-se repentina mente.

e) Foi um fim de semana agitado na terra da 
garoa.

Desafi o 1
SAEteensteens
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10. Qual das alternativas apresenta a forma correta 
do substantivo composto no plural?

a) Amores-perfeitos. 

b) Portas-malas. 

c) Quebras-cabeça. 

d) Couve-flores.

e) Pés de moleques.

Texto para a próxima questão.

Conheça o Slam, a batalha da poesia

Para além dos livros e dos círculos acadêmicos, 
os versos retomam a tradição oral com 

nova roupagem, em uma cena aquecida 
pelas disputas com sentimento

Por Liliane Prata
dez 2017

A garganta é a gruta que guarda o som/A 
garganta está entre a mente e o coração/Vem 
coisa de cima, vem coisa de baixo e de repente 
um nó (e o que eu quero dizer?)/Às vezes, 
acontece um negócio esquisito/Quando eu quero 
falar eu grito, quando eu quero gritar eu falo, o 
resultado/Calo.” Roberta Estrela D’Alva, 39 anos, 
entoa seu poema “Garganta” no palco, e sua voz 
poderosa deixa a plateia emudecida.

Atriz-MC, diretora musical, poeta, nascida em 
Diadema, ela é conhecida no circuito alternativo 
de São Paulo também como  slammer  – nome 
que se dá a quem participa dos  poetry slams, 
ou batalhas de poesia falada, os campeonatos 
em que poetas são avaliados por seus versos 
declamados. [...]

As regras simples criadas por Marc em 1986 
permanecem. Não vale usar figurinos, acessórios, 
cenário ou acompanhamento musical. A poesia, 
que deve ser autoral, precisa ser recitada em até 
três minutos. 

[...]

É uma grande novidade porque, no Brasil, 
a maioria ainda acredita que poesia é algo 
exclusivo de nomes consagrados da literatura, 
como Cecília Meireles e Carlos Drummond de 
Andrade. [...].

 “Em livrarias, quando anunciam leitura 
de poesias, começa a dar uma esvaziada. Muitos 
fogem”, observa Roberta. Tudo diferente do que 
vem acontecendo em bares, casas noturnas e 
espaços culturais onde as batalhas são realizadas.

[...] 

Boa parte dos slammers está sedenta para se 
posicionar sobre temas como racismo e privilégios 
de classe. Não que falte o eu lírico sofrendo por 
amor, claro. Há embates específicos sobre a dor e a 
paixão, além dos focados em determinados perfis, 
caso do grupo paulistano Slam do Corpo, formado 
por surdos e ouvintes que se apresentam ao 
mesmo tempo falando e interpretando em libras.
“O  slam  é um lugar de respeito a todos, com 
atenção ao que o outro tem a dizer”, pontua 
Roberta. Para ela, a poesia traz a capacidade de 
expandir o imaginário, de pensar fora do mundo 
convencional.

Disponível em: https://claudia.abril.com.br/noticias/
slam-batalha-de-poesia/. Acesso em: 30 dez. 2018.

11. De acordo com o texto, assinale a afirmativa 
correta.

a) A poesia slam trata de temas sociais e opiniões 
revolucionárias, pois são criadas por jovens 
 conservadores que reafirmam o mundo 
convencional.

b) Os  slams  são plateias numerosas e interes-
sadíssimas que torcem pelos candidatos e 
mostram que a poesia não é coisa de livro.

c) A performance tem no mínimo o limite de 3 
minutos.

d) A poesia slam é uma excelente forma de mos-
trar que o gênero poético é muito mais do que 
rimas e palavras de amor e que a literatura é 
ferramenta de expressão.

e) A poesia slam é declamada com expressivida-
de poética por poetas populares, como Cecília 
Meireles e Carlos Drummond de Andrade.

12. Qual das frases é imperativa?

a) Nossa, que medo!

b) Por favor, que horas são?

c) Nunca saberemos a verdade.

d) A vida é feita de escolhas.

e) Traga-me a encomenda até amanhã.

Desafi o 1
SAEteensteens
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13. Leia cada uma das informações a seguir e classi-
fique-as em:

I. Frase nominal
II. Oração simples
III. Período composto
    ) ( Fui à casa de meus avós no feriado, mas vovô 

não estava em casa.
    ) ( Será que ele vem à festa?
    ) ( Parabéns, filho!
    ) ( Fomos ao shopping.
    ) (  Que tristeza!

A alternativa que apresenta a ordem correta é:

a) III – II – I – II – I. 

b) III – III – I – II – I. 

c) III – I – II – II – I.

d) II – II – I – III – I. 

e) I – II – IIII – II – III.

ARTE

14. A representação do corpo humano é um dos 
principais recursos artísticos explorados pela arte. 
Essa representação permite aos artistas expressar 
formas e narrativas por meio do movimento. Leia 
atentamente as afirmativas a seguir sobre o uso 
do corpo pela arte. 

I. O movimento corporal na dança foi registrado 
pelas civilizações da Antiguidade, por exemplo 
em algumas pinturas hieroglíficas egípcias que 
demonstram rituais e festividades.

II. Na Grécia Antiga, o corpo de deuses e deusas 
foi representado na escultura usando como 
suporte blocos de mármore.

III. O Renascimento europeu não usou a mitolo-
gia greco-romana como inspiração artística 
desse movimento cultural.

Marque a alternativa correta.

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Nenhuma das afirmativas está correta.

15. O teatro de revista é um gênero das artes cênicas 
que se diferencia dos outros que eram populares 
em sua época. As características desse gênero 
teatral oportunizaram novas formas artísticas. 
Sobre isso, leia as afirmações a seguir. 
I. O teatro de revista não usava música, apenas 

a fala dos atores era suficiente para as ence-
nações das peças.

II. Os modos e costumes da sociedade eram 
representados com ironia.

III. As falas tinham sentido duplo, e as atrizes 
usavam pouco figurino, recurso pouco natural 
para a época.

Marque a alternativa correta. 
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
e) Nenhuma das alternativas está correta.

HISTÓRIA

16. Com a ruína do imperialismo europeu, depois 
do fim da Primeira Guerra, a indústria estaduni-
dense passou a dominar a economia capitalista 
mundial, suprindo os países europeus e os países 
que, antes, eram supridos pela Europa. O cresci-
mento do protagonismo dos Estados Unidos da 
América, no entanto, foi logo retardado por uma 
crise econômica que
a) destruiu definitivamente o sonho americano 

de conduzir o resto do mundo, pois, desde os 
anos 1930 até o século XXI, os Estados Unidos 
da América não se recuperaram dessa crise.

b) promoveu a recuperação econômica de países 
como Alemanha e Itália, e não causou nenhum 
outro efeito, positivo ou negativo, em econo-
mias latino-americanas.

c) enfraqueceu mais ainda a regulação estatal 
sobre a economia capitalista, fortalecendo o 
modelo de democracia liberal como resposta 
a essa depressão.

d) foi causada pela incapacidade da indústria 
estadunidense de acompanhar as demandas 
do mercado global, que eram mais altas do 
que a produtividade dos americanos.

e) causou a miséria tanto de ricos empresários 
quanto de pobres trabalhadores urbanos e 
rurais, antes iludidos com a liberdade de con-
sumo ilimitado do “estilo de vida americano”.

Desafi o 1
SAEteensteens

Desafi o 1
SAEteensteens

SIM_EF19_9_1B_SAE_MIOLO.indd   9 28/02/2019   13:56:34



10

9.o ano

17. Na Europa da década de 1920, as nações vencidas 
na Primeira Guerra tentavam meios alternativos 
para superar a crise econômica e política. Assinale 
a alternativa que apresenta quais eram esses 
meios.

a) Os mais afetados pelo Tratado de Versalhes, 
alemães e italianos, reagiram à crise nacional 
por meio de rebeliões que conseguiram criar 
ditaduras comunistas em seus países, apoia-
das pela URSS.

b) Diante do colapso nacional, movimentos se-
paratistas ganharam força em várias regiões 
da Itália e da Alemanha, desintegrando o ter-
ritório desses países, unificados desde meados 
do século XIX.

c) O governo estatal da Alemanha e o da Itália 
se uniram, sob a direção de partidos de ex-
trema-direita, e iniciaram uma campanha 
de recolonização das Américas, visando ao 
extermínio dos estadunidenses.

d) Alemães e italianos elegeram, para governar 
seus respectivos países, milicianos ultrana-
cionalistas que tentaram “purificar” o Estado 
e a sociedade civil, exterminando parte da 
população nacional.

e) Nacionalistas e comunistas, na Alemanha e 
na Itália, reformaram juntos a democracia 
do Estado liberal e aboliram as diferenças de 
classe, redistribuindo as riquezas de maneira 
igualitária entre todos.

18. A crise do liberalismo no início do século XX foi 
sentida também pelos brasileiros, com a depressão 
do mercado exportador de café e com a Revolução 
de 1930, que transformou a República brasileira de 
uma oligarquia liberal para uma ditadura naciona-
lista. Esse novo governo era chefiado por Getúlio 
Vargas, que, durante seu período governamental, 
ficou conhecido como "pai dos pobres". Leia o 
texto abaixo e assinale a alternativa que explica 
por que o chamavam assim.

"O trabalho, desvinculado da situação 
de pobreza, seria o ideal do homem na 
aquisição de riqueza e cidadania. A aprovação 
e a implementação de direitos sociais estariam, 
desta forma, no cerne de uma ampla política de 
revalorização do trabalho caracterizada como 
dimensão essencial de revalorização do homem. 
O trabalho passaria a ser um direito e um dever; 
uma tarefa moral e ao mesmo tempo um ato de 
realização; uma obrigação para com a sociedade 

e o Estado, mas também uma necessidade para 
o próprio indivíduo encarado como cidadão."

GOMES, Angela de Castro. Ideologia e Trabalho no Estado 
Novo. In: PANDOLFI, Dulce (org.). Repensando o Estado Novo. 

Rio de Janeiro: Ed. Fundação Getúlio Vargas, 1999. p. 55.

a) Seguindo o exemplo russo, os comunistas 
brasileiros, comandados por Getúlio Vargas, 
chegaram ao poder por meio da Revolução de 
1930, extinguindo as desigualdades de classe 
e redistribuindo a riqueza do país entre todos 
os cidadãos.

b) Getúlio Vargas foi, na verdade, o maior 
causador da miséria no Brasil, retirando da 
Constituição direitos trabalhistas conquista-
dos ao longo da Primeira República, como o 
direito à organização em sindicatos, o direito 
ao voto e a garantia de salário mínimo.

c) Depois de boicotar as eleições de 1938 e dar 
um golpe que inaugurou a ditadura do Estado 
Novo, Getúlio Vargas passou a governar com 
a classe trabalhadora, dando aos sindicatos o 
poder de criar leis e excluindo o patronato das 
decisões políticas do país.

d) Para evitar rebeliões contra o seu governo, 
Getúlio Vargas criou mecanismos para con-
trolar a classe trabalhadora urbana, sem que 
assim parecesse, propagando sua imagem 
como amigo dos cidadãos dispostos a traba-
lhar para desenvolver o Brasil.

e) Durante os anos de governo do Estado Novo, 
a economia agrária foi diversificada. Além 
disso, os trabalhadores rurais pobres também 
foram favorecidos pelas políticas trabalhistas 
de Vargas, conquistando direitos tais quais os 
trabalhadores urbanos.

Desafi o 1
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19. Leia o informe abaixo, publicado na edição de 3 
de janeiro de 1945 de O Cruzeiro do Sul, acerca das 
impressões de guerra do ministro da Aeronáutica  
sobre a atuação dos expedicionários brasileiros 
que atuavam na Segunda Guerra. Em seguida, 
assinale a alternativa correta.

"Regressou ao Rio, no dia de Natal, o 
sr. Salgado Filho. Numa entrevista coletiva 
à imprensa carioca o titular da Aeronáutica 
exprimiu a excelente impressão que lhe causou 
a atuação dos nossos aviadores nas frentes da 
Itália e da França, onde continuam martelando as 
linhas de suprimentos, concentrações de tropas 
e depósitos do inimigo. Sobre a sua passagem 
pela França, declarou que o povo francês se 
acha unido em torno do General De Gaulle, 
grande soldado, de quem escutou as referências 
mais elogiosas à atuação da F.E.B na guerra 
europeia. O ministro Salgado Filho declarou 
que o serviço aéreo empregado no transporte 
da correspondência dos expedicionários está 
regularizado, e se há ainda algum atraso é porque 
os censores são obrigados a ler, diariamente, 
um grande número de cartas, cada vez mais 
numerosas com o aumento de nossos efetivos 
em ultra-mar."

O Cruzei ro do Sul. O que vai pelo Brasil. 3 de janeiro de 1945. p. 3.

a) É possível afirmar que o ministro Salgado Filho 
era um opositor da guerra e da participação 
brasileira nesse conflito europeu, tendo regres-
sado ao Rio de Janeiro para diminuir a entrada 
de brasileiros na Força Expedicionária Brasileira.

b) Apesar de combater uns aos outros nos campos 
de batalha, os franceses reconheciam a bravura 
dos adversários soldados brasileiros, conforme 
o general Charles de Gaulle teria informado ao 
ministro Salgado Filho.

c) Se não fosse pela censura, a demora no trans-
porte das cartas trocadas entre os militares na 
Europa e seus entes queridos no Brasil seria 
muito menor.

d) Os voluntários brasileiros que atuavam na Itália 
e na França, combatendo fascistas, recebiam 
apoio moral da imprensa brasileira e da estran-
geira. Apesar de sua atuação, não recebiam 
qualquer tipo de apoio do governo de Getúlio 
Vargas.

e) Os aviadores da Força Expedicionária Brasileira 
atuavam na Europa basicamente para transpor-
tar suprimentos entre as tropas antifascistas 
espalhadas pelos campos de batalha na França 
e na Itália ocupadas.

GEOGRAFIA

20. Observe o perfil de relevo europeu a seguir.

Alpes DináricosMaciço 
Centros 
Francês

Rio 
Ródano

Altitude 
em 

metros

6 000
4 000
2 000

0

Oceano 
Atlântico

Alpes Rio Danúbio
Cárpatos

Mar Negro

Cáucaso
Monte Elbrus 

5 633m

Mar Cáspio

Perfil do relevo europeu

A
B

World Reference Atlas. London, Dorling Kindersley, 1994. Adaptado.

De acordo com o perfil de relevo apresentado, a 
maior parte do rio Danúbio está localizada sob 
um(a):

a) Dobramento moderno.
b) Região litorânea.
c) Depressão.
d) Planície.

e) Planalto.

21. Um dos climas típicos da Europa Meridional é 
o clima mediterrâneo, que tem esse nome por 
conta da proximidade com o Mar Mediterrâneo. 
Esse tipo climático é caracterizado por:

a) Baixa amplitude térmica entre verão e inverno. 
b) Baixa influência da maritimidade. 
c) Invernos chuvosos e verões secos. 
d) Precipitação bem distribuída durante o ano. 
e) Verões chuvosos e invernos secos. 

Desafi o 1
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22. Leia o texto a seguir.

O Ministério da Saúde da Polônia lançou 
uma campanha de natalidade com um coelho 
como protagonista. O vídeo publicitário procura 
incentivar a população a ter mais filhos e sugere 
que os poloneses se inspirem em coelhos. O 
animal é frequentemente associado à fertilidade 
por ter muitos filhotes.

No anúncio de 30 segundos, um coelho 
revela os segredos de como ter uma família 
grande. Alimentação saudável, exercícios físicos 
e pouco estresse estão entre as dicas do narrador. 
As imagens mostram ainda um casal num 
piquenique romântico.

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/
coelho-e-protagonista-de-campanha-de-natalidade-

na-polonia.ghtml. Acesso em: 15 jan. 2019.

O texto visa reverter uma situação que vem 
provocando:

a) Aumento da população em idade ativa. 

b) Crescimento da taxa de fecundidade. 

c) Envelhecimento da população.  

d) Queda no Índice de Desenvolvimento Humano. 

e) Restrição aos fluxos migratórios. 

23. Leia o texto sobre o conflito entre católicos e 
protestantes na Irlanda.

É uma combinação de fatores étnicos, 
políticos, econômicos, religiosos e sociais que 
surgiram ainda na Idade Média. A história começa 
no século XII, quando o monarca inglês Henrique 
II tentou anexar a ilha da Irlanda ao seu reinado. 
Os irlandeses resistiram até o século XVII, mas, 
a partir daí, milhares de britânicos passaram a 
se transferir para lá. “O processo foi organizado 
para atrair colonos da Inglaterra, da Escócia e do 
País de Gales através de generosas ofertas de 
terras, com o objetivo de transplantar toda uma 
sociedade para a Irlanda”, diz o antropólogo 
John Darby, da Universidade de Notre Dame, 
nos Estados Unidos. Os recém-chegados eram, 
em sua maioria, protestantes – enquanto os 
irlandeses seguiam a religião católica. 

Disponível em: h ttps://super.abril.com.br/mundo-estranho/
qual-e-a-causa-do-conflito-entre-catolicos-e-protestantes-

na-irlanda-do-norte/. Acesso em: 15 jan. 2019.

O texto apresenta as raízes do conflito entre as 
duas Irlandas. A situação atual desses países é:

a) A Irlanda do Norte e a República da Irlanda se 
unificaram formando um país chamado Eire. 

b) A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido e a 
República da Irlanda é um país independente. 

c) Depois do Brexit, a Irlanda do Norte anunciou 
sua saída do Reino Unido e que pretende se 
reunificar com a República da Irlanda. 

d) O Eire passou a integrar o Reino Unido, en-
quanto o Ulster – parte norte da ilha – faz parte 
da União Europeia. 

e) Os dois países continuam em guerra moti-
vada pela diferença religiosa, já que o Eire é 
de maioria protestante e o Ulster de maioria 
católica. 

FILOSOFIA

24. Popper foi um filósofo analítico influente no 
século XX. Ele debruçou-se sobre as reflexões 
acerca do pensamento e da produção científica 
tecendo abertamente críticas a outros filósofos. 
Segundo Popper:

a) A ciência e a religião possuem elementos 
muito próximos, quase indemarcáveis, na 
produção do conhecimento.

b) A ciência, assim como a religião, não deve 
pretender ser objetiva. A subjetividade é parte 
do processo científico de descoberta. 

c) Cabe à ciência tirar conclusões sobre quais-
quer espécies de objetos, observados ou não. 

d) A ciência é absoluta e, portanto, irrefutável.

e) A ciência produz verdades refutáveis; estas 
verdades são válidas apenas até o momento 
em que for provado o contrário do que afir-
mam. Desse modo, o conhecimento científico 
é provisório.

Desafi o 1
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25. Popper elaborou o esquema quadripartido. 
Segundo o filósofo, esse esquema teria a finalida-
de de contribuir para a resolução de problemas 
do cotidiano, por exemplo. Assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 
a) Problema original; Teoria experimental; 

Eliminação de erros; Problemas finais.
b) Teoria experimental; Problema Original; 

Eliminação de Erros; Problemas finais.
c) Eliminação de erros; Teoria Experimental; 

Problema original; Problemas finais.
d) Problema Original; Eliminação de erros; Teoria 

experimental; Problemas finais.
e) Teoria experimental; Problemas finais; 

Problema original; Eliminação de erros.

26. A fenomenologia de Husserl é uma investigação 
sobre a consciência e a forma como ela capta os 
fenômenos da experiência. Assinale a alternativa 
que versa adequadamente sobre esse tema. 
a) Ao afirmar que a experiência não é ciência, 

o filósofo contesta as bases do pensamento 
científico e adota uma postura de investigação 
da experiência.

b) As suposições são o primeiro passo para a 
construção das verdades científicas. 

c) A experiência é o fundamento do qual a ciên-
cia necessita para consolidar-se.

d) A fenomenologia encontra na ciência e, por-
tanto, na experiência, o seu fundamento.

e) A experiência torna a ciência irrefutável.

27. Analise as afirmações acerca da filosofia existen-
cialista de Kierkegaard.

I. É dever da Filosofia ocupar-se essencialmente 
com os problemas da metafísica. Nesse senti-
do, Kierkegaard conduziu de forma adequada 
o pensamento filosófico.

II. Os indivíduos são dotados de livre arbítrio, 
porém, é necessário ter consciência de que o 
futuro está vinculado às decisões do presente.

III. A dor e a angústia são consequência da in-
certeza do futuro que nada mais é do que um 
salto no escuro. 

IV. As decisões individuais podem conduzir a um 
universo de possibilidades, sem se relaciona-
rem de forma obj etiva. 

V. Em meio ao universo de questões sobre as 
quais deve se debruçar a Filosofia, aquelas que 
se relacionam aos indivíduos em particular 
merecem atenção primordial.

As afirmações que explicam adequadamente 
o pensamento existencialista do filósofo em 
questão é(são):

a) I e II.

b) II e III.

c) III, IV e V.

d) IV e V.

e) apenas IV.

MATEMÁTICA

28. Leia com atenção o trecho a seguir:

Qual a distância entre a Terra e a Lua?

A Lua da Terra é o objeto mais brilhante 
no nosso céu noturno e o corpo celeste mais 
próximo. Sua presença e proximidade fazem com 
que ela tenha um papel importante para que a 
vida seja possível na Terra. A força gravitacional 
lunar também estabiliza a oscilação da Terra em 
torno do seu eixo, tornando o clima estável. [...] 
Em média, a distância é de aproximadamente
384 400 quilômetros.

Fonte: https://misteriosdomundo.org/qual-distancia-
entre-terra-e-lua/. Acesso em 03 dez. 2018.

De acordo com o trecho acima, qual alternativa 
representa a distância entre a Terra e a Lua em 
notação científica?

a) 3,844 . 103 km  

b) 3,844 . 105 km

c) 3 844 . 105 km

d) 38,44 . 105 km

e) 384,4 . 105 km

29. Considere as afirmações a seguir:

I. 2x+3 = 2x · 23

II. 16x = 42x

III. 23 + 22 = 25

Assinale a alternativa correta:

a) Apenas I é verdadeira.
b) Nenhuma é verdadeira.
c) Todas são verdadeiras.
d) Apenas III é verdadeira.

e) Apenas I e II são verdadeiras.

Desafi o 1
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30. Qual é o valor da expressão numérica a seguir?

4 12 0 25 1000
1
2 33 3. , :+( )





−

a) –0,245

b) –2,45

c) –2,425

d) –4,9

e) –245

31. Seu Nuno comprou um terreno retangular  cujas 
dimensões são 12 e 48 . Sabendo que cada me-
tro quadrado de placas de grama custa R$24,00, 
quanto Seu Nuno gastará para cobrir todo o seu 
terreno com grama?

a) R$48,00

b) R$1.440,00

c) R$576,00

d) R$24,00

e) R$1.728,00

32. Qual das equações abaixo tem como raízes 3 e o 
seu simétrico? Considere U = .

a) x2 – 9 = 0

b) x2 + 9 = 0

c) 3x2 – 9 = 0

d) x2 – 3 = 0

e) x2 – 6x + 9 = 0

33. Considerando U = , qual é o conjunto solução 
da equação: 3 1 2x x+ = + ?

a) S = 1
2








b) S = ∅

c) S = { 1 }

d) S = 3
2

3
2

;−












e) S= −






1
2

34. Tatá está fazendo a tarefa de matemática e per-
cebeu que uma das equações está incompleta:

x2 – (? – 4)x + 4 = 0
Se representarmos esse número pela letra k, 
qual(is) o(s) valor(es) que k pode assumir para 
que a equação x2 – (k – 4)x + 4 = 0 tenha duas 
raízes iguais?

a) k = 0 e k = –8
b) k = 0
c) k = 8
d) k = 0 e k = 8

e) k = 0 e k = 4

35. Pedro estava fazendo a tarefa de matemática e 
precisava resolver o seguinte problema:

Considere dois números naturais distintos. 
A soma dos quadrados deles é igual a 13, e a 
soma entre eles é 5.

Assinale a alternativa que representa o sistema 
e sua solução: 

a) 
x y
x y

2 2 13
5

+ =
+ =





 e S = { (–3; –2)}

b) 
x y
x y

2 2 13
5

+ =
+ =





e S = {(2; 3), (3; 2)}

c) 
x y
x y

2 2 13
5

+ =
+ =





e S = ∅

d) 
( )x y
x y
+ =
+ =





2 13
5

e S = ∅

e) 
( )x y
x y
+ =
+ =





2 13
5

e S = {(2; 3), (3,2)}

36. Assinale a alternativa que associa corretamente 
a primeira coluna com a segunda:

I. { / }x x∈ ≥ 3

II. { / }x x∈ > 3

III. { / }x x∈ > > 5 3

IV. { / }x x∈ ≤ < 5 7

    ) ( {5, 6}
    ) ( {4, 5, 6...}
    ) ( {3, 4, 5, 6...}
    ) ( {4}

a) IV, II, I, III.
b) I, II, III, IV.
c) IV, I, III, II.
d) II, I, III, IV.

e) III, IV, I, II.

Desafi o 1
SAEteensteens

Desafi o 1
SAEteensteens

SIM_EF19_9_1B_SAE_MIOLO.indd   14 28/02/2019   13:56:54



15

9.o ano

37. O professor de Julia pediu que ela resolvesse a 
equação: x2 + 2x – 2 = 0. Porém, ela precisa dar 
a resposta por meio de um intervalo que conte-
nha as raízes encontradas. Qual das alternativas 
a seguir representa um intervalo que Julia pode 
escrever que compreende as raízes da equação 
dada pela professora? Use 3 1 7= , .

a) [–1; 2,5]

b) [0,5; 2,7[

c) ]–2,7; 0,7[ 

d) [–3; 3]

e) [–2; 0]

BIOLOGIA

38. Leia o texto a seguir que relata um pouco da vida 
e do trabalho de Rachel Carson, uma importante 
ambientalista.

Desde a infância, Rachel Carson sempre 
podia ser encontrada olhando para pássaros, 
insetos e peixes. Ela nasceu em 1907 e cresceu 
em uma fazenda na Pensilvânia. [...]

Na década de 1950, o governo dos Estados 
Unidos e a indústria privada começaram a abusar 
cegamente do pesticida DDT. [...] O DDT estava 
sendo usado em toda parte, dos inseticidas 
levados aos piqueniques até todas as lavouras – 
mas ele matava mais do que somente as pragas.

Rachel Carson recebeu uma carta de uma 
velha amiga, Olga Huckins, quando um avião 
que borrifava DDT matou todos os pássaros 
canoros em seu santuário. Isso inspirou Rachel a 
pesquisar. [...] A pesquisa de Rachel revelou que o 
DDT estava envenenando os animais de criação, 
matando os peixes, enfraquecendo de modo 
fatal os ovos dos pássaros e causando desastres 
no ecossistema. [...]

Rachel morreu em 1964, dois anos depois da 
publicação de Silent Spring. O livro despertou a 
consciência das pessoas – e essa consciência foi 
seguida por ações concretas. [...]  

IGNOTOFSKY, Rachel. As cientistas: 50 mulheres que mudaram 
o mundo. São Paulo: Editora Blucher, 2017. p.58-59. 

Analise as afirmativas a seguir em relação às eta-
pas do método científico. 

I. Desde a infância Rachel já observava os efeitos 
do DDT sobre os seres vivos.

II. O que levou Rachel a pesquisar foi a observa-
ção de sua amiga Olga quando os pássaros de 
seu santuário haviam morrido após um avião 
borrifar DDT sobre a área.

III. Rachel e sua amiga Olga tinham como hipótese 
o fato de que o DDT poderia ser responsável 
pela morte de vários animais.

IV. Rachel experimentou os efeitos do DDT borri-
fando essa substância sobre animais de cria-
ção, como peixes, pássaros e no ecossistema 
que viviam.

V. Após suas pesquisas, Rachel concluiu que o 
DDT envenenava seres vivos e o ambiente. 
Isso a fez escrever um livro para divulgar sua 
descoberta.

São verdadeiras:

a)  I, II, III.

b) I, III e V.

c) II, III e IV.

d) II, III e V.

e) III, IV e V.
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39. Dia 22 de maio é comemorado o Dia Internacional 
da Diversidade Biológica, também chamada de 
Biodiversidade. Os habitantes do planeta Terra, 
sem dúvida, são de uma diversidade muito gran-
de, sendo que nem todos os seres vivos existentes 
são conhecidos. Mesmo assim, existem algumas 
características que os seres vivos compartilham e 
que ajudam a classificá-los como tais e não como 
matéria inanimada. 
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Analise as frases a seguir a respeito das carac-
terísticas dos seres vivos e julgue se elas são 
verdadeiras ou falsas.

I.  (   ) Os seres vivos apresentam composição 
química complexa, sendo seus principais 
constituintes os elementos: carbono (C), hi-
drogênio (H), oxigênio (O) e nitrogênio (N).

II.  (   ) Todos os seres vivos são formados por 
células. Alguns podem ter apenas uma cé-
lula, enquanto outros podem ter milhões 
de células formando o seu corpo. 

III.  (   ) Todos os animais se reproduzem sexua-
damente. Nesse tipo de reprodução é ne-
cessária a participação de células sexuais, 
chamadas também de gametas.

IV.  (   ) A maioria dos seres vivos reage a estímu-
los ambientais. As plantas, as esponjas e 
os corais, por exemplo, por serem fixos no 
ambiente, não conseguem reagir a esses 
estímulos. 

V.  (   ) Os seres vivos apresentam metabolismo, 
que é o conjunto de reações formado 
pela respiração, assimilação de nutrientes, 
excreção, controle de temperatura, entre 
outros.

A sequência correta de cima para baixo é:

a) (V), (F), (V), (F), (V).

b) (V), (F), (F), (F), (V).

c) (V), (V), (F), (F), (V).

d) (V), (F), (V), (F), (F).

e) (F), (F), (V), (V), (V).

40. Leia o texto a seguir a respeito da origem da vida.

Muito tempo depois de Aristóteles alegar 
que organismos vivos podiam emergir de matéria 
em decomposição, alguns chegaram a acreditar 
em métodos que pretendiam originar criaturas e 
objetos inanimados. No século XVII, por exemplo, o 
físico flamengo Jan Baptista von Helmont escreveu 
que roupas íntimas suadas e alguns grãos de trigo 
poderiam dar origem a ratos adultos. [...] Em 1859, 
no entanto, um microbiólogo francês chamado 
Louis Pasteur elaborou uma sábia experiência que 
refutou a tese. [...]

HART-DAVIS, Adam. O livro da ciência. 1. ed. São 
Paulo: Globo Livros, 2014. p. 156-157.

As teorias defendidas por Aristóteles e por Pasteur 
que foram citadas no texto são, respectivamente:

a) Teoria do fixismo e teoria do criacionismo.

b) Teoria do fixismo e teoria da biogênese.

c) Teoria da abiogênese e teoria do criacionismo.

d) Teoria da abiogênese e teoria da biogênese.

e) Teoria do criacionismo e teoria da biogênese.
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41. Analise a imagem e as frases a seguir.
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I. O experimento representado na imagem foi 
realizado por Louis Pasteur. 

II. O responsável pelo experimento representado 
na imagem acreditava que os microrganismos 
eram gerados a partir de “germes” existentes 
no ar.

III. Na imagem 3 está representado que o caldo 
nutritivo inserido no frasco foi fervido para ser 
esterilizado, ou seja, para matar “germes” que 
possivelmente estivessem no caldo.

IV. Após quebrar o gargalo do frasco (5), o autor 
do experimento concluiu que haviam “germes” 
no caldo originados espontaneamente.

V. Com esse experimento, a teoria da biogênese 
foi refutada.

Estão corretas as afirmativas:

a) I, II, III, IV e V.

b) I, II, III.

c) I, III, V.

d) II, IV, V.

e) III, IV, V.

42. Relacione as informações apresentadas nas duas 
colunas.

I. Os seres vivos se originaram a partir de um 
criador.

II. Os seres vivos se originaram fora da Terra e 
chegaram até aqui por meio de esporos.

III. Os seres vivos se originaram a partir de matéria 
inanimada.

IV. Os seres vivos se originaram a partir de outros 
seres vivos.

V. Os seres vivos se originaram a partir de molé-
culas orgânicas simples que se  tornaram mais 
complexas até formarem aglomerados deno-
minados coacervados que, após alterações, 
originaram células que se modificaram para 
originar os primeiros seres vivos.

A relação correta entre hipótese e descrição está 
na alternativa:

a) I – criacionismo; II – panspermia; III – biogê-
nese; IV – abiogênese; V – evolução química.

b)  I – criacionismo; II – panspermia; III – evolução 
química; IV – abiogênese; V – biogênese. 

c) I – criacionismo; II – evolução química; III – 
abiogênese; IV – biogênese; V – panspermia.

d) I – criacionismo; II – panspermia; III – abiogê-
nese; IV – biogênese; V – evolução química.

e) I – criacionismo; II – panspermia; III – evolução 
química; IV – biogênese; V – abiogênese. 
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QUÍMICA

43. Na noite de 02 de setembro de 2018, um incêndio 
atingiu a sede do Museu Nacional na Quinta da 
Boa Vista, Rio de Janeiro. A tragédia ganhou man-
chete em vários jornais, o Jornal francês Le Monde 
destacou: “Imagens aéreas mostram o majestoso 
edifício devastado por enormes chamas, sem que 
a ação de bombeiros no local possa extingui-las.”

Disponível em: https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/02/
incendio-no-museu-nacional-vira-noticia-na-imprensa-

internacional-veja-a-repercussao.ghtml. Acesso em: 14 jan. 2019.

Relacione o texto com seus conhecimentos de 
química e assinale a alternativa correta.

a) O edifício será facilmente recuperado, já que 
a ação das chamas se trata de um fenômeno 
físico.

b) A combustão é um fenômeno químico no 
qual transforma a estrutura da matéria. Assim, 
o acervo do museu que foi queimado não 
poderá ser recuperado na sua forma original.

c) O acervo do museu poderá ser recuperado 
na sua forma original, pois a combustão dos 
materiais pode ser revertida.

d) A fumaça e a liberação de substâncias tóxicas 
decorrentes do incêndio são características de 
um fenômeno físico.

e) A mudança de coloração em meio às chamas 
é resultado de uma transformação na estru-
tura química da matéria, conhecido como 
fenômeno físico.

44. A tabela abaixo relaciona algumas substâncias 
com seus respectivos pontos de fusão e ebulição 
em nível do mar.

Substâncias Ponto de 
fusão °C

Ponto de 
ebulição °C

Água 0 100

Nitrogênio –210 –196,15

Chumbo 327 1 749

Considere a temperatura ambiente de 25°C e 
assinale a alternativa correta.

a) Em temperatura ambiente a água está no 
estado sólido.

b) À 400°C o chumbo encontra-se no estado 
sólido.

c) À 100°C todas as substâncias estão na forma 
de gás.

d) À temperatura ambiente a água está na forma 
líquida, o nitrogênio encontra-se no estado 
gasoso e o chumbo no estado sólido.

e) À –5°C todas as substâncias encontram-se no 
estado sólido, exceto chumbo.
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45. Olhando ao redor, é possível perceber muitos 
fenômenos naturais que envolvem mudanças nos 
estados físicos da matéria, como a roupa secando 
no varal, o gelo derretendo fora da geladeira, a 
água fervendo na chaleira etc. Considerando essa 
capacidade de transformação da matéria, leia os 
itens a seguir.
I. Para combater traças e baratas é comum 

colocar bolinhas de naftalina nos móveis e, 
após um tempo, é possível perceber que essas 
bolinhas estão menores.

II. Nos dias de muito calor as pessoas acabam 
ingerindo muitos líquidos gelados ou utilizam 
pedras de gelo para gelar rapidamente sucos 
e bebidas em geral.

III. O chá se tornou indispensável na vida de 
muitas pessoas e é uma das bebidas mais con-
sumidas no mundo. Geralmente, é colocada 
uma vasilha com água no fogo até que essa 
ferva para fazer a infusão.

IV. Vários produtos encontrados em casa podem 
conter chumbo em sua composição, como 
tintas, esmaltes, materiais de PVC etc. Esse 
composto pode poluir o meio ambiente e 
causar muitos danos à saúde. Uma das apli-
cabilidades do derretimento do chumbo é no 
preparo de ligas metálicas.

As transformações sofridas pelos itens destaca-
dos são, respectivamente,

a) I. sublimação, II. solidificação, III. fusão, IV. 
evaporação.

b) I. fusão, II. sublimação, III. evaporação, IV. 
solidificação.

c) I. sublimação, II. solidificação, III. evaporação, 
IV. fusão.

d)  I. evaporação, II. solidificação, III. fusão, IV. 
sublimação.

e)  I. evaporação, II. sublimação, III. fusão, IV. 
solidificação.

46. Juliana encontrou em sua casa um frasco conten-
do 200 cm3 de etanol. Ela não possui balança para 
medir a massa; sendo assim, realizou o cálculo por 
meio da seguinte relação:

d
m
V

=

Dado: densidade etanol = 0,8 g/cm3

A massa de etanol contida no frasco é de:

a) 200 g.

b) 160 g.

c) 160 kg.

d) 16 kg.

e) 250 g.

FÍSICA

47. Existem várias unidades de medida de compri-
mento que caíram em desuso, um exemplo é o 
furlong. O furlong é uma unidade de comprimen-
to do sistema inglês de medidas que equivale a 
aproximadamente 200 metros. Originalmente, o 
furlong era a distânci a que uma equipe de bois 
poderia arar sem descansar e acabou sendo 
utilizado para medir a distância das provas de 
corrida de cavalos em hipódromos. As corridas 
rápidas têm entre 5 e 7 furlongs. Se um páreo foi 
disputado em uma distância de 7 furlongs, qual 
a distância da corrida em milhas? Considere que 
1 milha é igual a 1600 metros.

Assinale a alternativa que contém a resposta 
correta:

a) 1,4 · 103 milhas.

b) 5,6 · 101 milhas.

c) 8,75 · 10–1 milha.

d) 1,25 · 10–1 milha.

e) 6,72 · 102 milhas.
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48. O carro mais veloz e mais caro já fabricado até o 
ano de 2016 era o Bugatti Veyron Super Sport do 
grupo Volkswagen. Podendo atingir 431 km/h, o 
Bugatti Veyron Super Sport é capaz de consumir 
todo o combustível em 12 minutos, na velocida-
de máxima, e custa mais de 10 milhões de reais. 
A tabela abaixo mostra dados de um teste de 
velocidade para o carro em questão.

Tempo (s) 0 2,0 20,0 50,0

Velocidade (m/s) 0 60 200 250

Com base nessas informações, analise as afirmati-
vas a seguir relacionadas ao teste de velocidade:

I. O carro aumentou sua velocidade com acele-
ração constante.

II. De 0 a 2,0s a aceleração média foi de 30 m/s².

III. De 2,0s a 50,0s a aceleração média foi superior 
a 4 m/s².

Assinale a alternativa que contém a resposta 
correta:

a) Estão corretas, somente, as afirmações I e II.

b) Estão corretas, somente, as afirmações I e III.

c) Estão corretas, somente, as afirmações II e III.

d) Está correta, somente, a afirmação II.

e) Está correta, somente, a afirmação III.

49. A figura representa dois corpos: A, de massa 
mA = 5 kg, e B, de massa mB = 7 kg, empurrados por 
uma força 



F de módulo 36 N. Os blocos deslizam 
em uma superfície horizontal sem atrito.

A
B



F

Pode-se, então, afirmar que:

a) A força resultante sobre o bloco A é de 36 N.

b) A força que o bloco B exerce sobre o bloco A 
tem direção horizontal, sentido para a direita 
e módulo 21 N.

c) A aceleração do bloco A é igual a 7,2 m/s².

d) A aceleração do bloco B é igual a aproximada-
mente 5,1 m/s².

e) A força resultante sobre o bloco A é de 15 N.

50. Um garçom empurra um copo de suco de laranja 
durante um show de demonstrações de habilida-
des fazendo com que o copo deslize no balcão, 
liso e horizontal, sem tombar. Imediatamente 
depois do copo deixar a mão do garçom, sua 
velocidade é de 3,0 m/s, a qual diminui uniforme-
mente com o passar do tempo devido ao atrito 
horizontal exercido pela superfície do balcão. O 
copo percorre uma distância de 1,5 m até parar.  
Se o tempo do movimento foi de aproximada-
mente 2s, assinale a alternativa que corresponde 
ao valor da aceleração do copo durante o movi-
mento descrito.

a) 3 km/h2.

b) –1 m/s2.

c) –1,5 m/s2.

d) 2 m/s2.

e) 1 km/h2.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

1. O rascunho da redação deve ser feito no espaço destinado a ele. 

2. O texto final deverá conter, no máximo, 30 linhas. 

3.  A redação não deverá apresentar cópia dos textos motivadores, caso contrário as linhas copiadas 
serão desconsideradas na correção.

4. Receberá nota zero, em qualquer uma das situações expressas a seguir, a redação que:

4.1. tiver até 14 (quatorze) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.

4.2. fugir ao tema ou não atender ao tipo de texto solicitado.

4.3. apresentar parte do texto de forma desconexa ao tema proposto.

Suponha que um jornal de sua cidade está recrutando jovens para compor o quadro de funcionários que 
escreverá a coluna “Opiniões” desse meio de comunicação. Para isso, o jornal está solicitando aos candidatos 
que enviem um texto do gênero artigo de opinião cujo tema esteja ligado à reforma da Previdência. 
Para essa escrita, esse jornal disponibilizou dois textos-base a seguir. Leia-os e, com base neles, defina seu 
posicionamento sobre o tema e produza o seu artigo de opinião. Utilize argumentos que convençam o leitor.

Texto 1

Comunicação é essencial na reforma da Previdência

É preciso demonstrar com clareza à sociedade que a reforma não é uma maldade, mas condição 
para que todos os brasileiros continuem exercendo o direito à aposentadoria remunerada

Fernando Valente Pimentel
28/12/2018

Discorrer sobre o quanto é prioritária a reforma previdenciária é insistir no óbvio. [...].
Sabemos que não se trata de uma missão simples, pois nosso sistema previdenciário é muito heterogêneo 

e caracterizado por distintos regimes de aposentadoria, instituídos ao longo de décadas. Revê-los, 
reagrupando-os num modelo único, no qual todos os cidadãos tenham os mesmos direitos de proventos e 
deveres de contribuição, é a essência da reforma. Também será necessário um preciso cálculo atuarial, como 
fazem as companhias seguradoras, para se chegar à equação “tempo de contribuição/idade” mais viável para 
se garantir a autossuficiência financeira e a adimplência da nova previdência.

Tais mudanças, como ocorreu em todas as nações que já fizeram essa primordial lição de casa, provocarão 
naturais e compreensíveis reações. Por isso, a comunicação tem papel fundamental nesse processo, pois é 
preciso demonstrar com clareza à sociedade que a reforma previdenciária não é uma maldade, como às 
vezes se interpreta, mas sim um fator condicionante à possibilidade de todos os brasileiros continuarem 
exercendo o direito à aposentadoria remunerada. Trata-se, também, de providência necessária à retomada 
do crescimento em índices mais elevados, pois serão poucos os investimentos numa economia minada por 
uma bomba com dia e hora para explodir. [...]

Sem uma estrutura previdenciária equilibrada e eficaz, continuaremos pagando aposentadorias muito 
baixas a quem trabalhou a vida toda [...]. Por outro lado, não há mais como criar impostos para financiar 
qualquer gasto público, inclusive com a Previdência, pois já foi ultrapassado o limite suportável de transferência 
de dinheiro da sociedade para o Estado. [...]

Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/opiniao/artigos/comunicacao-e-essencial-na-
reforma-da-previdencia-cf04okx9rhd8wu09p47pcvhxq/. Acesso em: 2 jan. 2019.
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Texto 2

Regra de transição emperra proposta de reforma da Previdência

Velocidade de como se dará a transferência para novo modelo dos trabalhadores 
que já estão no sistema previdenciário está em aberto

Agência Estado
06/12/2018

O desenho da proposta de reforma da Previdência do futuro governo Jair Bolsonaro ainda está em aberto 
e um dos principais pontos ainda sem definição é a velocidade da transição para quem já está contribuindo 
para a aposentadoria. [...]. Há o consenso de que a proposta trará a fixação de uma idade mínima, mas seu 
patamar ainda não está totalmente definido. O mais provável, no entanto, é que a idade mínima final (após 
a transição) fique próxima das que já constam na proposta em tramitação no Congresso, de 62 anos para 
mulheres e 65 anos para homens. O mecanismo da transição também pode ser semelhante à proposta de 
Temer, com um “pedágio” sobre o tempo que falta hoje para a aposentadoria e idades mínimas progressivas, 
mas a velocidade desse processo e os pontos de partida para a idade ainda estão em discussão. [...]

Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2018/12/06/internas_
economia,723631/regra-de-transicao-emperra-reforma-da-previdencia.shtml. Acesso em: 2 jan. 2019.

Ao organizar seu texto, não se esqueça de:

 • buscar mais informações sobre o tema, por meio de pesquisas em fontes confiáveis. Busque opiniões 
divergentes frente a ele.

 • elaborar argumentos consistentes. 

 • selecionar os argumentos que sustentem a sua opinião e aqueles que se opõem a ela. Cabe salientar 
que, se for utilizar argumentos de outra pessoa em seu texto, deve ser feita a menção à autoria, pois 
conferem confiabilidade ao texto, demonstrando que você pesquisou o assunto.

 • construir o texto, obedecendo à seguinte estrutura:

 • introdução (1º parágrafo): apresente o tema e um comentário geral sobre ele.

 • desenvolvimento (do 2º ao penúltimo parágrafo): desenvolva a sua argumentação. Apresente 
os argumentos de autoridade que sustentem a sua opinião e refute aqueles que a contrariam. 
Instaure o debate, problematizando a temática. Utilize argumentos fundamentados em causa e 
consequência. Não deixe de apresentar o seu posicionamento frente ao tema, afinal o artigo é seu!

 • conclusão (último parágrafo): reforce a sua opinião sobre o tema.

 • criar um título interessante, condizente ao tema e que atraia o leitor para a leitura de seu texto.
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RASCUNHO
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