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7.o ano

LÍNGUA INGLESA

1. Are the sentences correct or incorrect? Use C
for correct or IN for incorrect. Then, choose the 
correct alternative. 

I. ( ) When do Karen have English classes?

II. ( ) They’re never late for work.

III. ( )  He goes always to the beach on the 
weekend.

IV. ( ) Does Peter and Alfred live in Australia?

V. ( )  Jenny doesn’t have piano classes three 
times a week.

a) C; IN; C; IN; C.

b) IN; C; IN; IN; C.

c) IN; C; C; C; C.

d) IN; C; IN; C; IN.

e) IN; IN; C; IN; C.

2. Read and choose the right words from the box 
to fill the gaps.

purple – the – are – a(2x) – my – 
some – tiny – big – an – you – is

Shapes and forms

Shapes and forms are everywhere. In nature, 
in what you wear, in what you eat, everything has 
______ shape and form. Let’s take ________ garden 
as ______ example. ______ can see triangles, 
squares, rectangles, stars, circles, and so on. There 
______ flowers, trees, bushes, sometimes fences 
of all shapes and colors. In ___________ parents’ 
house there ______ an orchard with a lot of 
differently shaped green, red, yellow, orange and 
_______ fruits such as pears, oranges, jackfruit, 
grapes, berries, star fruits, pineapples, melons 
as well as watermelons and bananas. ______ are 
huge and others are ________. It is interesting 
to observe them. ________ orchard has now a 
_______ pumpkin which my mother is going to 
cook for us. Yummy! 

a) a; a; an; You; is; the; are; purple; Some; tiny; 
My; big

b) the; a; an; You; are; a; is; big; My; tiny; Some; 
purple

c) the; a; an; You; are; my; is; purple; Some; big; 
A; tiny

d) a; a; an; You; are; the; is; big; My; tiny; Some; 
purple

e) a; a; an; You; are; my; is; purple; Some; tiny; 
The; big

3. Read the text. Put T for true or F for false. Then, 
choose the correct alternative.

Find your healthy eating style and 
maintain it for a lifetime

MyPlate is a reminder for consumers to find 
their healthy eating style and build it throughout 
their lifetime. Help guide consumers with these 
tips:

• Everything you  eat and drink matters. The 
right mix can help you be healthier now and 
into the future. 

• Focus on variety, amount, and nutrition.

• Choose foods and beverages with less 
saturated fat, sodium, and added sugars.

• Start with small changes to build healthier 
eating styles.

• Support healthy eating for everyone. 

[…]

Available at: https://www.choosemyplate.gov/find-your-healthy-
eating-style-and-maintain-it-lifetime. Accessed: Feb 4th, 2019.

I. ( )  You should keep your new eating style 
just for some time.

II. ( )  You should concentrate on variety, 
amount, and nutrition.

III. ( )  Not all the food and drink you have are 
important.

IV. ( )  Saturated fat, sodium, and added sugars 
are bad for your health.

V. ( )  You should incentivize everybody to eat 
healthily.

a) F; T; F; T; T.

b) T; T; F; T; F.

c) F; T; T; T; T.

d) T; T; T; T; F.

e) F; F; F; T; T.

Desafi o 1
SAEteensteens
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LÍNGUA ESPANHOLA

Leia o texto a seguir para responder às questões 
1 e 2.

1. 

COMIDA TRADICIONAL AREQUIPANA

PARA EMPEZAR

E SOLTERITO DE QUESO                                                                                                (S/.29)
 La ensalada tradicional arequipeña con habas, rocoto, 

cebolla, papas, tomates y aceitunas.

P TORREJAS DE VERDURAS                                                                                            (S/.25)
Las clásicas torrejas acompañadas de batido, ocopa y 
llatan.

P OCOPA                                                                                                                           (S/.32)
Con papitas salerillo, papa amarilla dorada, huevo de corral 
y queso frito.

S CHUPE                                                                                                                           (S/.19)
De habas y lacayote de Castilla, con papa lomito, huevo, 
leche y huacatay.

 LINGUINI                                                                                                                        (S/.25)
De Erizos de Atico, al ajo, rocoto, vino blanco y perejil.

 LECHON AL HORNO DE LEÑA
Acompañado de papas tibias con escribano y compota de 
papayita arequipeña y rocoto.

E CEBICHE DE ERIZOS DE ATICO 
Con limón, cebolla, mote, cancha y camote.

CAMARONES AREQUIPEÑOS

E CEBICHE                                                                                                                       (S/.58)
 Camarones con leche de tigre de rocoto y coral, cebolla y 

choclo.

E SUPER CHUPE                                                                                                              (S/.89)
 Nuestro orgullo arequipeño, hecho con los mejores 

camarones del valle de Quequezana.
E – Entrada

P – Para picar
S - Sopa

Disponible en: http://chicha.com.pe/menus/arequipa_
esp.pdf. Consulta: 15 enero 2019. Adaptado.

Após a leitura atenta do texto, identifique as 
características do gênero textual apresentado. 

a) O gênero exposto apresenta os ingredientes 
e as instruções de como preparar os pratos 
mencionados.

b) O gênero em pauta expõe os nomes dos 
pratos vendidos pelo local, os alimentos que 
os compõem e o tipo de refeição ao qual se 
referem (entrada, aperitivo ou sopa).

c) O gênero apresentado tem como função in-
dicar o que uma pessoa deve comer em cada 
refeição do dia a partir da recomendação de 
um profissional da nutrição.

d) O gênero em questão objetiva promover o 
lugar em foco, apresentando fotos do local e 
expondo dados de sua localização e serviços 
oferecidos.

e) O gênero indicado apresenta as características 
nutricionais que compõem cada ingrediente 
dos pratos expostos.

2. Retome o texto da questão anterior e assinale 
a seguir a alternativa que apresenta somente 
nomes de frutas, vegetais ou hortaliças.

a) cebolla – queso – habas

b) huevo – tomate – choclo

c) ajo – papas – cuchillo 

d) camarones – papitas – aceitunas

e) perejil – limón – papayita 

Desafi o 1
SAEteensteens
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3. Re: Recetas y platos de nuestra infancia

Gracias, Ferran. Me alegro de que te haya 
gustado. La verdad es que yo no tenía desayunos 
tan contundentes como los tuyos, que no 
descarto hacerle a mi hija un día de estos porque 
debe estar buenísimo. Pero los fines de semana 
mi hermana y yo desayunábamos nuestra taza 
de leche con achocolatado y tostadas con 
ajo y tomate restregado (huntado) y aceite. 
Era un desayuno especial debido a que 
desayunábamos con mi padre. El resto de la 
semana trabajaba fuera y no venía a casa a dormir.

Disponible en: www.verema.com/foros/
restaurantes/temas/1337859-recetas-platos-

nuestra-infancia. Consulta: 15 dic. 2018.

Ao longo do texto, percebemos a utilização de 
alguns tempos verbais que são essenciais para 
a compreensão da mensagem. Considerando 
seus conhecimentos acerca de verbos, analise as 
assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. 

I. Alegro e descarto são verbos no presente do 
indicativo.

II. Tenía e desayunábamos são verbos no preté-
rito imperfeito.

III. Era e venía são verbos no pretérito indefinido.

IV. Haya gustado está conjugado no presente do 
indicativo.

V. Dormir está no infinitivo.

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

b) Estão corretas as assertivas I, II e III.

c) Estão corretas as assertivas II, III e V.

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

e) Estão corretas as assertivas I, III e IV.

Desafi o 1
SAEteensteens
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LÍNGUA PORTUGUESA

4. Leia os textos a seguir para responder à pergunta 
apresentada. 

Texto 1 

Gramática tradicional: preconceitos sociais

[...]

Os formuladores da Gramática Tradicional 
foram os primeiros a perceber as duas grandes 
características das línguas humanas: a variação 
(no tempo presente) e a mudança (com o passar 
do tempo). No entanto, a percepção que eles 
tiveram da variação e da mudança linguísticas 
foi essencialmente negativa. Por causa de seus 
preconceitos sociais, os primeiros gramáticos 
consideravam que somente os cidadãos do 
sexo masculino, membros da elite urbana, 
letrada e aristocrática falavam bem a língua. 
Com isso, todas as demais variedades regionais 
e sociais foram consideradas feias, corrompidas, 
defeituosas, pobres, etc. Ainda na questão da 
variação, os primeiros gramáticos, comparando a 
língua escrita dos grandes escritores do passado 
e a língua falada espontânea, concluíram que a 
língua falada era caótica, sem regras, ilógica, e 
que somente a língua escrita literária merecia 
ser estudada, analisada e servir de base para o 
modelo do “bom uso” do idioma. Essa separação 
rígida entre fala e escrita é rejeitada pelos estudos 
linguísticos contemporâneos, mas continua viva 
na mentalidade da grande maioria das pessoas. 
Comparando também a língua falada de seus 
contemporâneos e a língua escrita das grandes 
obras literárias do passado, eles concluíram que, 
com o tempo, a língua tinha se degenerado, 
se corrompido e que era preciso preservá-la 
da ruína e da deterioração. Tinham, portanto, 
uma visão pessimista da mudança, resultante 
do equívoco metodológico — que só veio a ser 
detectado e abandonado muito recentemente 
— de comparar duas modalidades muito 
distintas de uso da língua (a escrita literária e a 
fala espontânea), desconsiderando a existência 
de um amplo espectro contínuo de gêneros 
discursivos entre esses dois extremos.

[...]

BAGNO, Marcos. Nada na língua é por acaso − Por uma pedagogia 
da variação linguística. São Paulo: Parábola, 2007. p. 68. Adaptado.

Texto 2

Véio pai

Tonico e Tinoco

O meu pai já tá veinho,

Não pode mais trabaiá,

Brincando com seu netinho,

Passa o tempo a recordá,

Quando pega na viola,

Pra tristeza disfarçá,

Canta moda do passado e depois pega a chorá.

[...]

Disponível em: https://www.letras.mus.br/tonico-e-
tinoco/1417251/. Acesso em: 12 dez. 2018.

Analise as afirmativas a seguir e depois assinale 
a alternativa correta.

I. Para o autor do texto 1, a variedade linguística 
presente no texto 2 é feia, corrompida, defei-
tuosa e pobre, uma vez que ela não segue a 
norma-padrão. 

II. De acordo com o texto 1, os gramáticos 
tradicionais defendem apenas a variedade 
linguística que segue a norma-padrão, o que 
não é o caso da variedade presente no texto 2. 

III. O padrão linguístico presente no texto 2 é con-
siderado justo e correto pelo autor do texto 1, 
o qual não concorda com o fato de a gramática 
tradicional ditar a norma-padrão como a única 
variedade linguística a ser falada e escrita. 

IV. As variantes linguísticas “véio”, “trabaiá”, “dis-
farcá”, “recordá” e “chorá”, presentes no texto 
2, são consideradas condenáveis pelo autor 
do texto 1 por não seguirem a norma-padrão.

a) Estão corretas as afirmativas II e III. 

b) Apenas a afirmativa I está correta. 

c) Apenas a afirmativa IV está correta. 

d) Estão corretas as afirmativas II e IV.

e) Todas as alternativas estão corretas.

Desafi o 1
SAEteensteens
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5. Identifique no poema a seguir as características 
da literatura de cordel. Depois, marque a alter-
nativa correta.

A chegada de Lampião no céu

Guaipuan Vieira

Foi numa Semana Santa

Tava o céu em oração

São Pedro estava na porta

Refazendo anotação

Daqueles santos faltosos

Quando chegou Lampião.

Pedro pulou da cadeira

Do susto que recebeu

Puxou as cordas do sino

Bem forte nele bateu

Uma legião de santos

Ao seu lado apareceu.

São Jorge chegou na frente

Com sua lança afiada

Lampião baixou os óculos

Vendo aquilo deu risada

Pedro disse: Jorge expulse

Ele da santa morada.

E tocou Jorge a corneta

Chamando sua guarnição

Numa corrente de força

Cada santo em oração

Pra que o santo Pai Celeste

Não ouvisse a confusão.

Disponível em: http://www.dominiopublico.gov.br/
download/texto/rd000001.pdf. Acesso em 16 jan. 2019.

a) A chegada de Lampião no céu é um tipo de 
poema popular, com versos livres, conhecido 
como literatura de cordel.

b) Os versos tratam do dia da morte de Getúlio 
Vargas, que não sobe ao céu, mas em seu 
lugar aparece Lampião, em mais uma de suas 
façanhas.

c) A temática deste poema é a chegada de 
Lampião ao céu, celebrada pelos santos com 
alegria.

d) Os versos tratam de uma das façanhas de 
Lampião e são rimados, o que permite aos 
cordelistas recitarem o poema de forma me-
lodiosa e cadenciada.

e) Os versos tratam das façanhas de Lampião, 
são rimados e compõem uma estrofe de dez 
versos, que podem ser recitados pelos corde-
listas de forma melodiosa e cadenciada para 
conquistar os possíveis compradores.

Desafi o 1
SAEteensteens
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6. Leia a introdução da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos – DUDH – e assinale a alter-
nativa correta.

Preâmbulo

[...]

Considerando que o desprezo e o desrespeito pe-
los direitos humanos resultaram em atos bárba-
ros que ultrajaram a consciência da humanidade 
e que o advento de um mundo em que mulheres 
e homens gozem de liberdade de palavra, de 
crença e da liberdade de viverem a salvo do temor 
e da necessidade foi proclamado como a mais alta 
aspiração do ser humano comum,

[...]

Agora portanto a Assembleia Geral proclama 
a presente Declaração Universal dos Direitos 
Humanos como o ideal comum a ser atingido por 
todos os povos e todas as nações, com o objetivo 
de que cada indivíduo e cada órgão da sociedade 
tendo sempre em mente esta Declaração, esfor-
ce-se, por meio do ensino e da educação, por 
promover o respeito a esses direitos e liberdades, 
e, pela adoção de medidas progressivas de cará-
ter nacional e internacional, por assegurar o seu 
reconhecimento e a sua observância universais e 
efetivos, tanto entre os povos dos próprios Países-
Membros quanto entre os povos dos territórios 
sob sua jurisdição. 

Artigo 1

Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e direitos. São dotados de razão 
e consciência e devem agir em relação uns aos 
outros com espírito de fraternidade. 

Artigo 2

1. Todo ser humano tem capacidade para gozar 
os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 
Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 
seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 
política ou de outra natureza, origem nacional 
ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer outra 
condição.

2. Não será também feita nenhuma distinção 
fundada na condição política, jurídica ou inter-
nacional do país ou território a que pertença 
uma pessoa, quer se trate de um território inde-
pendente, sob tutela, sem governo próprio, quer 
sujeito a qualquer outra limitação de soberania. 

Disponível em: https://www.unicef.org/brazil/pt/
resources_10133.htm. Acesso em 16 jan. 2018.

a)  O artigo 1 especifica os deveres dos cidadãos.

b) Os subitens especificam o preâmbulo quanto 
ao direito ao ensino e à educação.

c) Quanto à estrutura, a DUDH não precisaria 
apresentar preâmbulo, já que todos os direitos 
humanos se apresentam nos artigos.

d) O preâmbulo consiste no prefácio da 
Declaração e nele é apresentada a dignida-
de humana como fundamento de liberdade, 
justiça e paz, amparada pela proteção legal 
e pela democracia.

e) A DUDH é adotada por países filiados à ONU. 
Segundo esse pressuposto, os governos po-
dem ou não utilizá-la.

Desafi o 1
SAEteensteens
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7. Leia o texto a seguir analisando as características 
do gênero.

A/C Gerente geral da Loja Padoquina

Prezado senhor, 

No último dia 10 de dezembro, estive em seu es-
tabelecimento, situado à Rua Eufrásio Manuel da 
Costa, nº 874, a fim de comprar um guarda-roupa. 
Após escolher o modelo que me interessou, soli-
citei que a mercadoria fosse entregue na minha 
casa. Para tanto, assinei a nota de encomenda e 
paguei a taxa para que fosse realizado o serviço. 
No dia 15 do mesmo mês, foi-me entregue a mer-
cadoria. Porém, ao recebê-la observei que a caixa 
estava toda rasgada e pude perceber que havia 
uma madeira quebrada saindo da caixa. Diante 
desse fato, recusei o recebimento do produto 
adquirido em sua loja e solicitei que me fosse 
enviado outro armário em excelente estado, o 
que faria jus ao valor já pago. Entretanto, até a 
presente data continuo à espera.

O atraso na resolução desse problema já se dá 
há mais de 15 dias e, caso dentro de três dias 
úteis isso não seja resolvido, anularei a compra e 
exigirei o pagamento de volta.

Atenciosamente, 

Bertila Almeida Betim

De acordo com as características apresentadas 
nesse texto, é possível afirmar que se trata do 
gênero:

a) Carta pessoal.

b) Conto ficcional.

c) Bilhete.

d) Abaixo-assinado.

e) Carta de reclamação.

8. Assinale a frase que apresenta artigo definido.

a) Umas meninas saíram em viagem pelo Brasil.

b) O turismo no Brasil é crescente e fundamental 
para a economia. 

c) Em uma de suas viagens pelas capitais bra-
sileiras, Ana escreveu um cartão-postal aos 
seus pais.

d) Alguns turistas reclamaram pois não puderam 
viajar com um guia de viagem.  

e) Um turista alemão deu um depoimento emo-
cionante sobre sua estadia no Brasil.

9. Leia o fragmento de texto a seguir, prestando 
atenção ao modo como é narrado. 

A incapacidade de ser verdadeiro

Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia 
chegou em casa dizendo que vira no campo 
dois dragões-da-independência cuspindo fogo 
e lendo fotonovelas.

A mãe botou-o de castigo, mas na semana 
seguinte ele veio contando que caíra no pátio da 
escola um pedaço de lua, todo cheio de queijo. 
Desta vez Paulo não só ficou sem sobremesa como 
foi proibido de jogar futebol durante quinze dias.

Quando o menino voltou falando que todas 
as borboletas da Terra passaram pela chácara 
de Siá Elpídia e queriam formar um tapete 
voador para transportá-lo ao sétimo céu, a mãe 
decidiu levá-lo ao médico. Após o exame, o Dr. 
Epaminondas abanou a cabeça:

— Não há nada a fazer, Dona Coló. Este 
menino é mesmo um caso de poesia.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Deixa que eu 
conto. v. 2. São Paulo: Ática, 2003. p. 44.

Assinale a alternativa correta, de acordo com o 
texto.

a) Paulo adorava ler fotonovelas.

b) Paulo vivia mentindo para a mãe.

c) A mãe de Paulo chamava-se Siá Elpídia.

d) O médico afirmou à Dona Coló que o filho 
era poeta. 

e) O médico colocou Paulo de castigo.

Desafi o 1
SAEteensteens
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10. Numere os substantivos de acordo com sua 
classificação.

1) Próprios

2) Abstratos

3) Derivados

4) Simples e comuns

5) Compostos

6) Coletivos

a)  (    ) anglofobia – madrepérola – paraquedas 
– planalto – girassol

b)  (    ) Ji-Paraná – Tietê – Maria Flor – Serra da 
Mantiqueira – Londres 

c)  (    ) sutileza – pobreza – sinceridade – amizade 
– paciência

d)  (    ) pomar – assembleia – réstia – elenco 
– carreira

e)  (    ) encruzilhada – sinalização – jardinagem 
– jornalista – afilhado

f)  (    ) rouxinol – papagaio – pregador – macieira 
– tucano

Qual das alternativas apresenta a associação 
correta?
a) a(6) – b(1) – c(4) – d(5) – e(3) – f(2)

b) a(4) – b(3) – c(2) – d(6) – e(1) – f(5)

c) a(5) – b(6) – c(3) – d(1) – e(4) – f(2)

d) a(2) – b(5) – c(1) – d(4) – e(3) – f(6)

e) a(5) – b(1) – c(2) – d(6) – e(3) – f(4)

ARTES

11. As expressões artísticas passaram por grandes 
mudanças desde a invenção do computador. 
Antes do advento da tecnologia digital, a pintura 
era feita com tintas, pincéis e outros materiais físi-
cos, como pedaços de tecido e papel. A fotografia 
era analógica e caberia ao profissional ajustar 
manualmente os equipamentos para um bom 
instantâneo. Papel, parede e corpo eram alguns 
dos suportes da arte. A tecnologia digital trouxe 
novas possibilidades para o objeto da arte.
Marque a alternativa que descreve uma obra de 
arte em suporte digital.

a) As ondulações fractais podem ser criadas por 
meio de equações matemáticas controladas.

b) A pintura digital usa pincéis de cerdas ma-
cias que imprimem as formas pelas mãos do 
artista.

c) Videoinstalações são gravações feitas com 
câmeras analógicas e digitais, sem direito à 
apresentação para o público.

d) Um painel montado com diversos monitores 
é chamado video wall e não tem sentido de 
unidade ou conjunto para apresentação de 
imagens.

e) Telas e pintura a óleo são essenciais para a 
criação da arte digital, pois sem esses recursos 
a obra de arte não existe. 

12. O profissional da dança tem domínio de técnicas 
específicas dessa linguagem artística, as quais são 
usadas para organizar a coreografia. Dessa forma, 
os movimentos corporais têm uma sequência 
lógica ou de harmonia entre os bailarinos.

Para criar e executar coreografias, é preciso co-
nhecer os movimentos corporais.

Assinale a alternativa que apresenta esses 
movimentos. 
a) Ritmo, agachamento, alinhamento e controle 

sensorial.
b) Som, equilíbrio, sombra e controle respiratório.
c) Ritmo, matiz,  alinhamento e controle 

cromático.
d) Luz, equilíbrio, alinhamento e escala.
e) Ritmo, equilíbrio, alinhamento e controle 

respiratório.

Desafi o 1
SAEteensteens
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HISTÓRIA

13. Durante a Idade Média, a economia no Oriente 
estava centrada na troca comercial realiza-
da em mercados urbanos de cidades como 
Constantinopla e Damasco. No Ocidente, a eco-
nomia era predominantemente agrícola e com 
redução de circulação de moedas, características 
do feudalismo. A respeito do modelo de econo-
mia feudal, assinale a alternativa correta.

a) Os feudos, que deram nome ao sistema feudal 
ou feudalismo, eram uma variedade de tempe-
ros cujo comércio sustentava toda a economia 
do Ocidente cristão medieval.

b) No contexto do sistema feudal, os cristãos 
ocidentais estavam divididos em dois gru-
pos: o dos trabalhadores feudais, chamados 
suseranos, e o dos vassalos, senhores feudais.

c) Os feudos poderiam ser comprados por qual-
quer membro da sociedade feudal. Inclusive os 
camponeses em regime de servidão poderiam 
se tornar senhores feudais.

d) Algumas cidades ocidentais, fundadas pelos 
romanos, ruíram. Outras continuaram exis-
tindo. Contudo, novas cidades surgiram na 
sociedade feudal a partir da organização dos 
burgos.

e) O feudalismo chegou ao fim quando muçul-
manos e cristãos orientais conquistaram a cris-
tandade ocidental e impuseram o comércio 
monetário como regra na região.

14. A partir do século XI, novos modos de vida sur-
giam no Ocidente cristão. Estavam centrados 
nos mercados urbanos, como o de Veneza e de 
Hamburgo, e nas feiras, como a de Champanhe. 
Essas atividades econômicas eram dirigidas por 
comerciantes e banqueiros que trocavam merca-
dorias, utilizando-se de um sistema de moedas: 
assim, podemos dizer que compravam e vendiam 
produtos. A respeito desse “renascimento” urba-
no, assinale o que for correto.

a) Com o crescimento da população rural, devido 
à melhora das condições de trabalho agrícola e 
da alimentação, muitos camponeses migraram 
para as cidades, procurando meios de sobre-
vivência diferentes da servidão.

b)  As rotas usadas por caravanas de comercian-
tes, que interligavam os mercados urbanos, 
eram exclusivamente marítimas e se limitavam 
ao Mar Mediterrâneo, entre o sul europeu, o 
norte africano e o oeste asiático.

c) Enquanto as cidades islâmicas abrigavam ofi-
cinas de arte (como ourivesarias, vidraçarias, 
ferrarias, oficinas de pintura e de escultura) e 
universidades, as cidades cristãs eram somen-
te pontos de troca comercial.

d) A relativa autonomia das cidades e a diver-
sidade de ofícios manuais e intelectuais, de-
senvolvidos em razão da economia mercantil, 
fortaleceram a descrença e o ateísmo entre os 
cristãos ocidentais com profissões urbanas.

e) Os burgos se desenvolveram em cidades 
dentro dos territórios feudais e precisaram 
ser vendidos pelos burgueses para evitar a 
cobrança de impostos e o controle dos nobres 
sobre as atividades mercantis.

Desafi o 1
SAEteensteens

SIM_EF19_7_1B_SAE_MIOLO.indd   10 12/03/2019   10:39:25



11

7.o ano

15. Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que 
descreve um dos eventos históricos relacionados 
à crise do século XIV no Ocidente cristão.

“Contudo, na passagem do século 13 para o 14, a 
Cristandade não apenas interrompe sua marcha, 
mas se retrai. Não há mais desbravamentos, nem 
exploração do solo. Mesmo as terras marginais cul-
tivadas pela pressão do crescimento demográfico 
e no entusiasmo da expansão vêm a ser abando-
nadas pois seus rendimentos são muito fracos.”

LE GOFF, Jacques. A Crise da Cristandade (Séculos 14-15). 
In: A Civilização do Ocidente Medieval. Tradução: José 

Rivair de Macedo. Bauru: EDUSC, 2005. p. 99-100.

a) Muitas cidades e terras de cultivo foram aban-
donadas por causa das guerras de conquista 
em todo o Ocidente cristão, dominado por exér-
citos muçulmanos vindos do norte da África.

b) A chamada Guerra dos Cem Anos, entre 
cristãos ocidentais e cristãos orientais pelo 
controle da cidade de Roma, devastou todo 
o território ao norte do Mar Mediterrâneo e 
promoveu inúmeras migrações.

c) Além das guerras entre senhores feudais e 
do esgotamento das terras produtivas, a cris-
tandade ocidental se retraiu com as mortes 
causadas pela Peste Negra. 

d) Depois de séculos de disputa, o papa roma-
no conseguiu afirmar sua autoridade sobre 
o poder real e se tornou o soberano de todo 
o Ocidente, desestruturando os reinos da 
cristandade.

e) As constantes heresias finalmente conse-
guiram vencer a autoridade institucional do 
papado romano e desestruturaram a Igreja 
Católica Romana.

16. Assinale a alternativa que melhor descreve o 
absolutismo inglês.

“Os ingleses têm então consciência de que suas 
liberdades, imemoriais, estão ameaçadas. Por 
toda a Europa, diz a Câmara dos Comuns numa 
reclamação dirigida a Jaime em começos de seu 
reinado, vê-se que as franquias dos súditos, e as 
assembleias que os representam, perdem impor-
tância, ao passo que aumenta o poder dos reis.”

RIBEIRO, Renato Janine. Contra os Mistérios da Realeza, a 
Curiosidade. Disponível em: https://artepensamento.com.
br/item/contra-os-misterios-da-realeza-a-curiosidade/?sf_

action=get_data&sf_data=all&_sf_s=reforma&_sfm_
data=1987+2009&sf_paged=3. Acesso em: 19 fev. 2019.

a) Mesmo com a formação da Igreja Anglicana, 
o papa de Roma controlava a política real 
inglesa. O mesmo acontecia com os demais 
reinos da Europa.

b) A Coroa da Inglaterra tentou concentrar o po-
der do Estado recém-criado para si, mas, dife-
rentemente do que ocorreu em outros reinos, 
perdeu o protagonismo para o Parlamento.

c) O absolutismo na Inglaterra conseguiu se 
estabelecer com as dinastias Tudor e Stuart e 
se tornou o maior e mais longevo exemplo de 
concentração de poder pela realeza.

d) Não houve nenhuma tentativa da parte da 
Coroa inglesa em concentrar os poderes do 
Estado, como acontecia na cristandade restan-
te, pois desde o século XIII os parlamentares 
governavam a Inglaterra com autonomia.

e) A Coroa real concentrava os poderes do Estado 
na Inglaterra desde antes dos séculos XV e XVI, 
quando os outros reinos, enfim, abandonaram 
os esquemas de vassalagem.

Desafi o 1
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GEOGRAFIA

17. Observe o mapa a seguir.
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Sobre o Brasil, sua posição, território e limites, é 
correto afirmar que

a) a grande extensão no sentido norte-sul faz 
com que o país tenha vários fusos horários.

b) o Brasil é cortado pela Linha do Equador e pelo 
Trópico de Câncer.

c) o país com maior área de fronteira com o Brasil 
é a Argentina, pois é o país mais extenso. 

d) os pontos extremos leste e oeste do Brasil se 
localizam no Hemisfério Ocidental. 

e) por ser o maior país da América do Sul, o Brasil 
faz limite com todos os países do continente. 

18. Leia o trecho a seguir.

Nesse sentido, e com a influência marcante da 
evolução da ciência, da tecnologia e da infor-
mação, é que Santos e Silveira (2001) propõem 
outra regionalização do Brasil em quatro macror-
regiões, a qual a denominam em “Quatro Brasis” 
[...]. Tal divisão é marcada pela difusão diferencial 
do meio técnico-científico-informacional e das 
heranças do passado nos quais marcaram, dentre 
outros fatores, diferenciações territoriais no Brasil. 

COSTA, Wesley Borges; MOREIRA, Michelle Neris; SILVA NERY, Maria 
Goreth. Repensando a regionalização brasileira a partir da teoria 

do meio técnico-científico-informacional. Espaço em revista. vol. 
14 nº 2 jul./dez. 2012. Disponível em: https://www.revistas.ufg.br/

espaco/article/viewFile/17952/12885. Acesso em: 14 jan. 2019.

Assinale a alternativa que contém as quatro re-
giões propostas por Santos e Silveira:

a) Amazônica, Nordeste, Centro-Sul e Sul. 

b) Centro-Oeste, Amazônica, Nordeste e 
Concentrada. 

c) Centro-Sul, Nordeste, Amazônia e Centro-Oeste. 

d) Concentrada, Norte, Nordeste e Centro-Sul. 

e) Sul, Sudeste, Norte e Nordeste. 

19. Observe o gráfico a seguir.
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Fonte: IBGE – Diretoria de Pesquisas, DPE

Branca Preta Parda

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/
agencia-noticias/2012-agencia-de-noticias/noticias/18282-

pnad-c-moradores. Acesso em: 18 jan. 2019.

Com base na leitura do gráfico, é possível con-
cluir que:

a) A população parda aumentou no período 
entre 2012 e 2016 e é maioria.

b) Apesar de ter apresentado queda entre 2012 
e 2016, a população branca ainda é a maior. 

c) Em 2016, a população autodeclarada branca 
é maior do que a parda. 

d) Entre 2012 e 2016, a população autodeclara-
da preta aumentou graças à diminuição da 
população parda. 

e) Os dados de 2016 mostram que há mais de 
1% de indígenas. 

Desafi o 1
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20. Faça a leitura do mapa a seguir.
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Com base no mapa e em seus conhecimentos, é 
correto afirmar que:

a) A baixa densidade demográfica do Sul se ex-
plica por sua baixa população e grande área. 

b) A presença da Floresta Amazônica contribui 
para a região Norte ser a menos povoada. 

c) Como foi colonizado antes, o litoral é menos 
povoado que o interior. 

d) O avanço da agricultura contribuiu para fazer 
com que o Centro-Oeste fosse a região mais 
povoada. 

e) O litoral do Nordeste tem baixa densidade 
demográfica devido à emigração. 

FILOSOFIA

21. Sobre os filósofos sofistas, analise as afirmações 
a seguir.

I. As teorias filosóficas desenvolvidas por eles 
não geraram impacto relevante para a socie-
dade grega uma vez que não eram comprome-
tidos com a verdade. Desse modo, sua filosofia 
não contribuiu para o desenvolvimento da 
sociedade grega.

II. Embora os sofistas utilizassem métodos dife-
rentes de seus antecessores, tiveram contri-
buição importante para o desenvolvimento 
da sociedade grega, inclusive no que diz 
respeito à política, pois por meio da retórica, 
os discursos pronunciados por aqueles que 
se dedicavam à vida pública eram moldados 
e refinados.

III. Não estavam ocupados com as questões 
cosmológicas, como eram ocupados os pré-
-socráticos. Suas discussões estavam dire-
cionadas para as questões humanas, ou seja, 
antropológicas.

IV. A preocupação com o discurso, com a retórica 
ou com o convencimento não é mais uma 
questão da qual se ocupa a Filosofia. Essa foi 
uma intenção única e exclusiva dos pensado-
res sofistas. 

Estão corretas apenas:

a) I e IV.

b) II e III.

c) II e IV.

d) III e IV.

e) I, II e III.

22. A afirmativa “O homem é a medida de todas as 
coisas, das que são, que elas são, e das que não 
são, que elas não são” é atribuída ao filósofo so-
fista Protágoras. Assinale a alternativa que apre-
senta a interpretação correta desse pensamento 
filosófico.

a) O ser humano tem a capacidade de compreen-
der a realidade de forma objetiva, ou seja, 
exatamente como ela é.

b) A interpretação da realidade é possível ape-
nas com o auxílio das divindades; no caso 
dos gregos antigos, essas divindades são as 
personagens da mitologia grega. 

c) A interpretação da realidade é construída 
pelo ser humano a partir de suas próprias 
necessidades.

d) É desnecessário ocupar-se com as questões 
acerca do comportamento do ser humano, já 
que ele é imprevisível.

e) Já que a realidade não pode ser compreendida 
de forma objetiva, é seguro afirmar que ela 
não existe. 

Desafi o 1
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23. O método filosófico desenvolvido por Sócrates é 
dividido em duas partes. Analise as sentenças a 
seguir observando as partes do método socrático 
e seus significados. 

I. A primeira parte do método socrático se 
chama ironia, devido a Sócrates questionar 
seus interlocutores fingindo não saber sobre 
o assunto em questão. 

II. A segunda parte do método socrático é a fase 
denominada destrutiva. Com perguntas irô-
nicas, Sócrates fingia não compreender nada 
sobre o tema da discussão. O objetivo dessa 
fase é o desmonte das certezas e o reconheci-
mento da ignorância do oponente em relação 
ao tema em questão.

III. A maiêutica é a segunda etapa do método 
socrático: após o desmonte das certezas e 
o reconhecimento da ignorância, por parte 
do oponente em relação ao tema debatido, 
inicia-se a busca pelo conceito, ou seja, pelo 
conhecimento verdadeiro. 

IV. “Dar à luz” ideias é a primeira parte do método: 
a maiêutica. 

É correto o que se afirma em:

a) I e III. 

b) I e II.

c) III e IV.

d) II e IV.

e) I.

MATEMÁTICA

24. Observe a tabela a seguir, com os registros de 
temperaturas de algumas cidades no mês de 
julho do ano de 2017.

Cidade Temperatura 
mínima (ºC)

Temperatura 
máxima (ºC)

Morro da Igreja 
(SC) –7 1

General Carneiro 
(PR) –6 4

Sera� na Corrêa 
(RS) –5 8

Cidade Temperatura 
mínima (ºC)

Temperatura 
máxima (ºC)

São Joaquim (SC) –9 6

Clevelândia (PR) –1 9

São Mateus do 
Sul (PR) –8 3

Vacaria (RS) –4 6

Cruz Alta (RS) –3 5

A variação de temperatura consiste na diferença 
entre a temperatura máxima e a temperatura 
mínima. Qual das cidades teve a maior variação 
de temperatura?

a) Serafina Corrêa (RS)

b) General Carneiro (PR)

c) Vacaria (RS)

d) São Mateus do Sul (PR)

e) São Joaquim (SC)

25.  Assinale a alternativa que associa corretamente 
a primeira coluna com a segunda.

I. O oposto de –4 

II. O simétrico de 3

III. O dobro de –2

IV. A quinta parte de 10

V. O produto entre 3 e seu oposto

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

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

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

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

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

26. Ao reduzirmos a expressão {2100: [232. (210: 28: 2). 20]}2, a 
uma única potência de base 2, qual será o expoente 
dessa potência?

a) 67

b) 4 489

c) 132

d) 134

e) 136

    ) ( –4
    ) ( –3
    ) ( 4
    ) ( –9
    ) ( 2

Desafi o 1
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27. Seu Antônio possui um terreno no formato 
quadrangular cuja área é de 144 m2. Ele deseja 
cercá-lo com arame para protegê-lo de animais 
que queiram invadi-lo. Qual deve ser a quantida-
de, em metros, de arame que Seu Antônio deve 
comprar para cercar o terreno?

a) 144

b) 48

c) 24

d) 12

e) 36

28. Pedro e Nuno estão aprendendo a usar o transfe-
ridor e estão medindo ângulo de vários objetos. 
Pedro, ao medir o ângulo de um leque, disse a 
Nuno que o valor encontrado era maior que 90° 
e menor que 180°. Como chamamos esse tipo 
de ângulo?

a) Raso

b) Reto

c) Agudo

d) Obtuso

e) Adjacente

29. Podemos representar os números racionais em 

uma reta numérica. Ana estava escrevendo al-

guns números e queria inserir um número entre 
7
3

 e 5
2

 . Qual alternativa representa um possível 

número escrito por Ana?

a) 2,409

b) 2,31

c) 2,51

d) 2,23

e) 5,1

30. Nina e Pedro precisam resolver o seguinte enig-
ma matemático para conseguir avançar no jogo 
“Desafios Matemáticos”:

“A soma do complemento de um ângulo com 
a quinta parte de seu suplemento é igual à sua 
soma com o seu complemento. Qual é esse 
ângulo?”

Qual alternativa Nina e Pedro devem assinalar 
para avançar no jogo?

a) 90°

b) 150°

c) 3°

d) 18°

e) 30°

CIÊNCIAS

31. A atmosfera protege os seres vivos dos raios 
solares nocivos à saúde. Ela também regula a 
temperatura do planeta, retendo parte do calor 
e devolvendo a outra parte para o espaço. Assim, 
as temperaturas em nosso planeta não são tão 
extremas. A atmosfera é composta de gases que 
se distribuem ao redor do nosso planeta. Para 
facilitar o estudo, a atmosfera é dividida em cinco 
camadas. Analise as definições listadas a seguir 
e relacione-as às camadas atmosféricas a que se 
referem.

I. O fenômeno das auroras boreais e austrais 
ocorre nessa camada.

II. Nessa camada é encontrada a camada de ozô-
nio, importante para filtrar os raios ultravioleta.

III. É a camada mais próxima da superfície terres-
tre e é onde vivemos.

IV. Essa camada demarca o limite entre a atmos-
fera terrestre com o espaço sideral.

V. É a camada em que ocorre a queima dos me-
teoroides vindos do espaço.

Assinale a alternativa que associa corretamente 
a definição da camada da atmosfera ao nome.

a) I – troposfera; II – mesosfera; III – exosfera; 
IV – estratosfera; V – termosfera.

b) I – troposfera; II – estratosfera; III – exosfera; 
IV – mesosfera; V – termosfera.

c) I – termosfera; II – estratosfera; III – troposfera; 
IV – exosfera; V – mesosfera.

d) I – termosfera; II – estratosfera; III – mesosfera; 
IV – exosfera; V – troposfera.

e) I – troposfera; II – termosfera; III – exosfera; 
IV – estratosfera; V – mesosfera.

Desafi o 1
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32. Leia o texto e observe a imagem a seguir. 

Existem relatos de uso de paraquedas na China 
há mais de 2 000 anos. Porém, o primeiro projeto 
de um paraquedas que conhecemos é do famoso 
Leonardo da Vinci, de 1483. Já o primeiro salto de 
paraquedas foi realizado em 1797, na cidade de 
Paris, quando Andrew Jacques Guarnerin realizou 
um salto de 600 metros de altura. No ano 2000, o 
paraquedista inglês Adrian Nicholas realizou um 
salto de 3 000 metros de altura num paraquedas 
construído a partir do projeto de da Vinci, feito 
de madeira, cordas e tecido de algodão cru, em 
forma de pirâmide e que pesava 85 kg.

PARA-FÍSICA. II. Paraquedismo e aerodinâmica: alguns 
exemplos da força de resistência do ar. Disponível em: 

http://para-fisica.blogspot.com/2010/07/forca-de-
resistencia-do-ar-alguns.html. Acesso em: 4 jan. 2019.

D
an

sh
ut

te
r/

Sh
ut

te
rs

to
ck

Assinale a alternativa que corresponde à proprie-
dade do ar responsável por tornar a queda do 
paraquedista mais devagar e seu contato com o 
solo mais suave.

a) Pressão do ar

b) Resistência do ar

c) Compressão do ar

d) Expansão do ar

e) Elasticidade do ar

Desafi o 1
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33. Leia o texto a seguir que trata de alguns efeitos 
colaterais relacionados à pressão atmosférica.

Menos pressão no ar causa dor de cabeça?

Você já se sentiu carregando o mundo nas costas? 
Isso pode ser porque existe cerca de 1 tonelada 
de ar fazendo pressão sobre nossas cabeças a 
todo momento.

Parece ser a receita certa para uma dor de cabeça. 
E, para algumas pessoas, é justamente isso o que 
acontece.

O cientista Kazuhito Kimoto, da Faculdade de 
Medicina de Dokkyo, no Japão, e seus colegas 
pediram para que 28 pacientes com enxaqueca 
escrevessem o diário de suas dores durante um 
ano. Ao comparar os dados com o histórico da 
meteorologia no mesmo período, eles percebe-
ram que a dor coincidia com a queda na pressão 
atmosférica.

Apesar de a equipe ter estudado um pequeno 
grupo de voluntários, outro estudo japonês 
confirmou o efeito, descobrindo que a venda de 
analgésicos aumenta quando o barômetro cai.

Um dos motivos poderia ser o fato de a queda de 
pressão do ar prejudicar o sistema vestibular – a 
cavidade na cabeça que nos ajuda a manter o 
equilíbrio –, provocando episódios de tontura e 
de dor de cabeça.

ROBSON, David. O clima realmente afeta nossa saúde? Disponível 
em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/08/150823_

vert_fut_tempo_saude_ml. Acesso em: 5 jan. 2019.

Analise se as afirmações a seguir estão certas ou 
erradas.

I. De acordo com o texto, pessoas relataram epi-
sódios de dores de cabeça quando a pressão 
atmosférica caía. Isso acontece porque com 
menor pressão atmosférica, menos oxigênio 
fica disponível para a respiração.

II. A pressão interna do corpo humano geral-
mente está em equilíbrio com a pressão at-
mosférica (externa a ele), por isso quase não 
percebemos os efeitos de sua atuação.

III. A pressão atmosférica aumenta conforme a al-
titude vai ficando maior. Os alpinistas passam 
mal ao escalarem montanhas, pois não estão 
acostumados com tanto oxigênio disponível. 

IV. Uma pessoa ao nível do mar está sujeita à 
maior pressão atmosférica do que outra que 
está em uma montanha. Isso acontece porque 
quanto menor for a altitude, maior será a co-
luna de ar sobre ela.

V. A alteração da pressão atmosférica se relacio-
na com as condições climáticas, como tempe-
ratura, formação de ventos e precipitação. O 
instrumento meteorológico que indica as mu-
danças de pressão atmosférica é o barômetro.   

Assinale a alternativa correta.

a) As afirmativas I, II, III e IV estão certas.

b) As afirmativas I, III, IV e V estão certas.

c) As afirmativas II, III, IV e V estão certas.

d) As afirmativas I, II, IV e V estão certas.

e) Todas as afirmativas estão certas.
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34. Leia o texto que trata das mortes causadas pela 
poluição atmosférica.

“Na população mundial, nove em cada dez pes-
soas respiram ar poluído e contaminado [...]. 

De acordo com o relatório da OMS, todos os anos 
morrem sete milhões de pessoas por causas dire-
tamente relacionadas com a poluição e os níveis 
de contaminação permanecem “perigosamente 
elevados” em várias regiões do mundo.

“O mais dramático é que os valores estabilizaram. 
Apesar das melhorias alcançadas e dos esforços 
postos em prática, a imensa maioria da população 
mundial, 92%, respira ar contaminado em níveis 
muito perigosos para a saúde” [...]. 

Em causa está a poluição com partículas minúscu-
las que entram profundamente nos pulmões e no 
sistema cardiovascular, causando doenças poten-
cialmente mortíferas, como derrames cerebrais, 
ataques de coração, obstruções pulmonares e 
infeções respiratórias. [...]”

OMS. Poluição atmosférica. Disponível em: https://
www.sns.gov.pt/noticias/2018/05/02/oms-poluicao-

atmosferica/. Acesso em: 5 jan. 2019.

Analise as afirmativas a respeito da poluição at-
mosférica e julgue se são verdadeiras ou falsas.

I.  (   ) Poluição é um termo utilizado para se refe-
rir a alterações desfavoráveis ao ambiente 
causadas pelos subprodutos e resíduos da 
atividade humana. Existem vários tipos de 
poluição, por exemplo, poluição do ar, da 
água e do solo.

II.  (   ) A poluição do ar pode ser causada por 
fatores antrópicos, como a emissão de 
gases de automóveis e fábricas. Ainda não 
são conhecidos fatores ambientais que 
causem a poluição atmosférica.

III.  (   ) Embora a poluição atmosférica cause 
tantas mortes, esses são fatos isolados, 
uma vez que a poluição produzida em um 
local fica sobre ele. Isso acontece porque 
o ar poluído não tem a capacidade de se 
dissipar para outras localidades.

IV.  (   ) Os primeiros efeitos da poluição at-
mosférica puderam ser sentidos após a 
Revolução Industrial, no século XVIII, de-
vido ao aumento no número de indústrias 
que necessitavam da queima de carvão 
mineral para seu funcionamento.

A sequência correta é:

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

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

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

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

e) (F), (V), (V), (F).
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35. Leia o texto a seguir que trata da poluição 
atmosférica.

Poluição do ar é a introdução de qualquer subs-
tância que, devido à sua concentração, passa a 
se tornar nociva à saúde e ao meio ambiente. 
Conhecida também como poluição atmosférica, 
refere-se à contaminação do ar por gases, líqui-
dos e partículas sólidas em suspensão, material 
biológico e até mesmo energia.

Esse tipo de poluição se dá com as substâncias 
chamadas poluentes atmosféricos, que existem 
em forma de gases ou partículas provenientes de 
fontes naturais [...] ou fontes artificiais produzidas 
pelas atividades humanas. [...]

EQUIPE ECYCLE. O que é poluição do ar? Conheça causas e tipos. 
Disponível em: https://www.ecycle.com.br. Acesso em: 5 jan. 2019.

O texto menciona que existem vários tipos de 
poluentes que, ao entrarem em contato com a 
atmosfera, alteram as características que ela apre-
senta, tornando-a nociva à saúde e ao ambiente. 
A respeito disso, analise as afirmativas a seguir.

I. A chuva ácida se forma quando os óxidos de 
enxofre (SOx) e de nitrogênio (NOx) reagem 
com o vapor-d’água contido na atmosfera, 
produzindo os ácidos sulfúrico (H2SO4) e nítrico 
(HNO3), que acidificam a água. 

II. O efeito estufa é um fenômeno natural res-
ponsável, em grande parte, pela manutenção 
do equilíbrio térmico da Terra. Esse fenômeno 
está sendo intensificado devido à grande 
emissão de gases poluentes, p rincipalmente 
daqueles produzidos pela combustão de 
madeira, carvão, gás natural, petróleo e seus 
derivados.

III. Em condições normais, ao longo do dia, o ar 
frio tende a descer e o ar quente tende a subir 
na atmosfera, criando correntes de convecção 
que renovam o ar junto ao solo. Assim, os 
gases normais e poluidores se dissipam. A in-
versão térmica ocorre quando as correntes de 
convecção não se formam e, por isso, ocorre o 
acúmulo de poluentes no ar próximo ao solo.

IV. O afinamento da camada de ozônio, embora 
esteja mais controlado, ocorre devido à rea-
ção entre o gás ozônio (O3) com compostos 
denominados clorofluorcarbonetos (CFC), que 
destroem o ozônio liberando gás oxigênio (O2) 
e átomos livres de cloro (C–). 

Estão corretas:

a) I, II e III.

b) I, II e IV.

c) I, III e IV.

d) II, III e IV.

e) I, II, III e IV.
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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, 20 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 10 (dez) 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.

Leia atentamente o texto a seguir, que servirá de contexto para a escrita de sua carta de reclamação.

Anatel faz mudança na cobertura do sinal e promete 4G melhor. Será?...

Bruna Souza Cruz
03/08/2018 

O que o brasileiro quer mesmo é uma internet 4G rápida e de qualidade, mas a gente sabe que em muitas 
regiões do Brasil o sinal tem graves falhas, principalmente para quem mora longe dos grandes centros. 

Três pontos definem um sinal de qualidade: cobertura, velocidade e latência. Isso significa não apenas ter 
o sinal presente, mas uma navegação com rápida transmissão de dados e um menor tempo de espera entre 
o momento que você faz um comando e ele é respondido. Para ter tudo, um único elemento é fundamental: 
infraestrutura que comporte a demanda. 

Segundo a consultoria Teleco, a rede 4G já funciona em 94,2% (4.071) dos municípios brasileiros. Mas, 
dizem os especialistas, a infraestrutura não acompanhou esse crescimento vertiginoso. Com tanta gente 
usando o 4G ao mesmo tempo, o sinal não funciona bem.

[...]
Disponível em: https://noticias.uol.com.br/tecnologia/noticias/redacao/2018/08/03/anatel-

faz-mudanca-e-promete-4g-melhor-sera.html. Acesso em: 31 dez. 2018.

Reclamar da má qualidade dos serviços de telefonia móvel é algo comum em nosso dia a dia. Agora 
é a sua hora de reclamar escrevendo uma carta de reclamação dirigida à Anatel (Agência Nacional de 
Telecomunicações) solicitando a solução de um problema (tema da carta) em um dos serviços característicos 
da telefonia móvel: chamadas telefônicas, serviços suplementares ou serviços de dados (serviço de mensagens 
SMS e/ou de internet). 

Justifique que você já relatou o problema à sua operadora, há mais de 15 dias, e que a mesma não 
apresentou nenhuma solução, sequer dando retorno à sua solicitação. Por essa razão, você está registrando 
essa reclamação, dirigida à Anatel, contra a operadora de serviços, por considerar que ela não está cumprindo 
com suas obrigações.

Em um texto de no mínimo dois parágrafos, apresente esses dados e seja persuasivo, pois precisa 
convencer o destinatário a encontrar uma solução para o problema relatado. Aponte possíveis soluções para 
que haja entendimento entre as partes e utilize linguagem clara, com a intenção de convencer de que você 
tem razão em suas colocações. 
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Não se esqueça de que esse gênero textual requer linguagem formal e deve seguir a norma-padrão da 
língua.  

É essencial que a carta de reclamação tenha: 
• identificação do remetente e do destinatário;

• data e local;

• vocativo apropriado ao destinatário;

• saudação final;

• assinatura.

RASCUNHO

Desafi o 1
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