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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM – ADA
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO/CICLO III – 2018

CIÊNCIAS DA NATUREZA
ITEM 1
O butano é um gás utilizado como forma de se 
obter aquecimento e como combustível (doméstico 
e industrial), é mais comum nos botijões de gás 
para cozinha. Já o sulfato ferroso é utilizado como 
medicamento no tratamento da anemia.

Quais tipos de ligação química apresentam os compostos 
gás butano e sulfato ferroso, respectivamente?

(A) Iônica e iônica.

(B) Covalente e iônica.

(C) Iônica e covalente.

(D) Covalente e covalente. 

(E) Ligação de hidrogênio e covalente.

ITEM 2
Observe as fórmulas dos compostos a seguir:

Disponível em: <https://manualdaquimica.uol.com.br/quimica-geral/formulas-
quimicas.htm>. Acesso em: 25 jun. 2018.

Quais compostos demonstrados possuem ligação 
dupla?

(A) Água e amônia.

(B) Gás oxigênio e água. 

(C) Gás nitrogênio e gás cloro.

(D) Gás oxigênio e gás carbônico.

(E) Gás nitrogênio e gás carbônico.

ITEM 3
Uma das aplicações do peróxido de hidrogênio, 
também conhecido como água oxigenada, é como 
descolorante. A seguir são demonstradas as formas 
estruturais em bastonetes e bolas para o peróxido de 
hidrogênio.

Disponível em: <https://pt.dreamstime.com/imagens-de-stock-%C3%A1gua-
oxigenada-h2o2-image25531364 >. Acesso em: 25 jun. 2018.

Qual tipo de interação intermolecular as moléculas 
de peróxido de hidrogênio realizam com as moléculas 
de água?

(A) Ligação iônica.

(B) Dipolo induzido.

(C) Ligação covalente.

(D) Dipolo permanente.

(E) Ligação de hidrogênio.
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ITEM 4
Usar o cinto de segurança no veículo evitaria uma alta 
porcentagem de mortes causadas por acidentes de 
trânsito. O cinto de segurança é o meio mais efi caz  
para reduzir o risco de ferimentos graves e mortes em 
acidentes de automóvel. Para sua própria proteção e 
dos demais ocupantes do veículo uti lize sempre os cintos 
de segurança quando o veículo esti ver em movimento. 
Gestantes e pessoas fi sicamente debilitadas também 
devem uti lizar os cintos de segurança, elas estão 
mais propensas a fi carem seriamente feridas se não 
esti verem usando cintos de segurança.

Disponível em: <htt ps://clubedetran.com.br/importancia-do-cinto-de-seguranca/>. 
Acesso em: 22 jun. 2018.

O dispositi vo de segurança descrito no texto relaciona-se à 

(A) Lei de Hooke.

(B) Lei da Entropia.

(C) Primeira Lei de Newton.

(D) Lei da Gravitação Universal.

(E) Primeira Lei da Termodinâmica.

ITEM 5
Observe a imagem a seguir.

Disponível em: <htt ps://pibiduelfi sica.fi les.wordpress.com/2016/12/pibid-06-16-2016-
terceira-lei-de-newton-02.jpg>. Acesso em: 25 jun. 2018.

De acordo com a 3ª Lei de Newton podemos afi rmar 
que os corpos A e B entrarão em movimento pois,

(A) a força de reação aplicada pelo corpo B deve ser 
maior do que a ação exercida por A.

(B) a força que o corpo A exerce sobre o corpo B é nula, 
assim, ele se movimenta horizontalmente.

(C) o corpo A possui uma massa maior e possibilita que 
o impulso dado por ele coloque os dois corpos em 
movimento.

(D) as forças de ação e reação são sempre aplicadas em 
corpos disti ntos, por isso não podem ser somadas 
vetorialmente.

(E) não existe nenhum ti po de atrito entre os corpos A 
e B o que faz com que qualquer força aplicada os 
coloque em movimento.

ITEM 6
A fi gura a seguir representa um sistema formado por 
dois blocos de massas mA  = 7,0 kg e mB = 5,0 kg. Sobre 
o bloco A atua uma força F horizontal de intensidade 
6,0 N.

Sendo o piso plano e as forças de atrito desprezíveis, 
o módulo da aceleração, adquirida pelo sistema, vale

(A) 0,5 m/s2.

(B) 1,0 m/s2.

(C) 2,0 m/s2.

(D) 3,0 m/s2.

(E) 10,0 m/s2.

ITEM 7
O ti po de divisão celular cujas principais funções é a 
regeneração dos tecidos e crescimento do organismo é a

(A) mitose.

(B) meiose.

(C) interfase.

(D) fagocitose.

(E) plasmocitose.

ITEM 8
A meiose é um ti po de divisão celular fundamental 
para a manutenção da vida dos animais, pois é através 
dela que se formam 

(A) as células reprodutoras.

(B) os tecidos que sustentam o corpo.

(C) as células de defesa do nosso corpo.

(D) a reposição da camada superfi cial da pele.

(E) novos organismos unicelulares como as bactérias.

ITEM 9
Observe a imagem a seguir:

Disponível em: htt ps://www.coladaweb.com/biologia/biologia-celular/divisao-celular>.
Acesso em: 11 jun. 2018.
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Qual tipo de divisão celular ocorrerá em C depois da 
fusão dos núcleos de A e B?

(A) Meiose, originando duas células-filhas n.

(B) Mitose, originando duas células-filhas 2n.

(C) Meiose, originando duas células-filhas 2n.

(D) Mitose, originando quatro células-filhas n.

(E) Meiose, originando quatro células-filhas n.

LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto e, a seguir, responda os itens 1, 2, 3 e 4.

Sermão de Santo Antônio

Vós, diz Cristo Senhor nosso, falando com os 
Pregadores, sois o sal da terra: e chama-lhes sal da 
terra, porque quer que façam na terra, o que faz o sal. o 
efeito do sal é impedir a corrupção, mas quando a terra 
se vê tão corrupta como está a nossa, havendo tantos 
que nela têm ofício de sal, qual será, ou qual pode ser 
a causa desta corrupção? ou é porque o sal não salga, 
e os Pregadores não pregam a verdadeira doutrina; ou 
porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes, sendo 
verdadeira a doutrina que lhes dão, a não querem 
receber. ou é porque o sal não salga, e os Pregadores 
dizem uma coisa e fazem outra; ou porque a terra se não 
deixa salgar, e os ouvintes querem antes imitar o que 
eles fazem, que fazer o que dizem; ou é porque o sal não 
salga, e os Pregadores se pregam a si, e não a Cristo; ou 
porque a terra se não deixa salgar, e os ouvintes em vez 
de servir a Cristo, servem a seus apetites. não é tudo 
isto verdade? Ainda mal.

Disponível em: <https://enem.estuda.com/questoes/?prova=537>. Acesso em: 08 jun. 2018.

ITEM 1

O Sermão do Padre Antonio Vieira se vale de recursos 
metafóricos, como “o efeito do sal na terra” para 
abordar a temática. Nesse sentido, qual é o assunto 
principal do texto?

(A) A corrupção em nossa terra naquele momento.

(B) o discurso sobre Cristo feito pelos pregadores 
daquela época.

(C) os pregadores que falavam a respeito de si e não 
sobre Cristo. 

(D) As pessoas da época que não queriam servir a Cristo 
e, sim, aos seus desejos. 

(E) As pessoas que não queriam receber a verdadeira 
doutrina.

ITEM 2

No trecho “O efeito do sal é impedir a corrupção, mas 
quando a terra se vê tão corrupta como está a nossa, 
havendo tantos que nela têm ofício de sal, qual será, 
ou qual pode ser a causa desta corrupção?”, o termo 
“mas” estabelece uma relação de 

(A) alternância, uma vez que liga os termos de função 
semelhantes.  

(B) oposição, porque liga a ideia anterior, marcando uma 
contradição.

(C) condição, uma vez que inicia uma oração subordinada 
condicional.

(D) consequência, pois inicia uma ideia que estabelece, 
consequentemente, o que já foi declarado.

(E) proporção, porque inicia uma oração subordinada, 
na qual se explicita  um fato da oração anterior. 

ITEM 3

No fragmento “Vós, diz Cristo Senhor Nosso, falando 
com os Pregadores, sois o sal da terra: e chama-lhes sal 
da terra, porque quer que façam na terra, o que faz o 
sal.”, o termo “porque” estabelece uma ideia de

(A) condição.

(B) concessão.

(C) finalidade.

(D) explicação.

(E) consequência.

ITEM 4  

Ao dizer que “[...] os ouvintes em vez de servir a Cristo, 
servem a seus apetites.”, a intenção do autor foi de
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(A) expor a ação dos pregadores.

(B) criticar a má conduta dos ouvintes. 

(C) ironizar as atitudes dos pregadores.

(D) engrandecer a postura dos ouvintes.

(E) revelar o pacto entre pregadores e ouvintes.

Leia o texto e, a seguir, responda os itens 5, 6 e 7.

A última crônica

Fernando Sabino 

 A caminho de casa, entro num botequim da Gávea 
para tomar um café junto ao balcão. na realidade estou 
adiando o momento de escrever.

A perspectiva me assusta. Gostaria de estar 
inspirado, de coroar com êxito mais um ano nesta busca 
do pitoresco ou do irrisório no cotidiano de cada um. 
Eu pretendia apenas recolher da vida diária algo de seu 
disperso conteúdo humano, fruto da convivência, que 
a faz mais digna de ser vivida. Visava ao circunstancial, 
ao episódico. nesta perseguição do acidental, quer 
num flagrante de esquina, quer nas palavras de uma 
criança ou num acidente doméstico, torno-me simples 
espectador e perco a noção do essencial. Sem mais nada 
para contar, curvo a cabeça e tomo meu café, enquanto 
o verso do poeta se repete na lembrança: “assim eu 
quereria o meu último poema”. não sou poeta e estou 
sem assunto. Lanço então um último olhar fora de mim, 
onde vivem os assuntos que merecem uma crônica.

Ao fundo do botequim um casal de pretos acaba de 
sentar-se, numa das últimas mesas de mármore ao longo 
da parede de espelhos. A compostura da humildade, na 
contenção de gestos e palavras, deixa-se acrescentar 
pela presença de uma negrinha de seus três anos, laço 
na cabeça, toda arrumadinha no vestido pobre, que se 
instalou também à mesa: mal ousa balançar as perninhas 
curtas ou correr os olhos grandes de curiosidade ao 
redor. Três seres esquivos que compõem em torno 
à mesa a instituição tradicional da família, célula da 
sociedade. Vejo, porém, que se preparam para algo mais 
que matar a fome.

Passo a observá-los. o pai, depois de contar o 
dinheiro que discretamente retirou do bolso, aborda 
o garçom, inclinando-se para trás na cadeira, e aponta 
no balcão um pedaço de bolo sob a redoma. A mãe 
limita-se a ficar olhando imóvel, vagamente ansiosa, 
como se aguardasse a aprovação do garçom. Este ouve, 
concentrado, o pedido do homem e depois se afasta 
para atendê-lo. A mulher suspira, olhando para os lados, 
a reassegurar-se da naturalidade de sua presença ali. A 
meu lado o garçom encaminha a ordem do freguês. o 
homem atrás do balcão apanha a porção do bolo com a 
mão, larga-o no pratinho -- um bolo simples, amarelo-
escuro, apenas uma pequena fatia triangular.

A negrinha, contida na sua expectativa, olha a 
garrafa de Coca-Cola e o pratinho que o garçom deixou 

à sua frente. Por que não começa a comer? Vejo que os 
três, pai, mãe e filha, obedecem em torno à mesa um 
discreto ritual. A mãe remexe na bolsa de plástico preto 
e brilhante, retira qualquer coisa. o pai se mune de uma 
caixa de fósforos, e espera. A filha aguarda também, 
atenta como um animalzinho. Ninguém mais os observa 
além de mim.

São três velinhas brancas, minúsculas, que a mãe 
espeta caprichosamente na fatia do bolo. E enquanto 
ela serve a Coca-Cola, o pai risca o fósforo e acende as 
velas. Como a um gesto ensaiado, a menininha repousa 
o queixo no mármore e sopra com força, apagando as 
chamas. imediatamente põe-se a bater palmas, muito 
compenetrada, cantando num balbucio, a que os pais 
se juntam, discretos: “parabéns pra você, parabéns pra 
você...” Depois a mãe recolhe as velas, torna a guardá-
las na bolsa. A negrinha agarra finalmente o bolo com as 
duas mãos sôfregas e põe-se a comê-lo. A mulher está 
olhando para ela com ternura − ajeita-lhe a fitinha no 
cabelo crespo, limpa o farelo de bolo que lhe cai ao colo. 
o pai corre os olhos pelo botequim, satisfeito, como a 
se convencer intimamente do sucesso da celebração. 
Dá comigo de súbito, a observá-lo, nossos olhos se 
encontram, ele se perturba, constrangido — vacila, 
ameaça abaixar a cabeça, mas acaba sustentando o olhar 
e enfim se abre num sorriso.

Assim eu quereria minha última crônica: que fosse 
pura como esse sorriso.

Disponível em: <http://www.releituras.com/i_samuel_fsabino.asp>. Acesso em: 08 de 
jun. 2018.

ITEM 5  

O cronista costuma ter sua atenção voltada para fatos 
do dia a dia ou veiculados em notícias de jornal e os 
registra com humor, sensibilidade, crítica e poesia. Ao 
proceder assim, qual dos seguintes objetivos o cronista 
espera atingir com seu texto?

(A) Tratar de um assunto científico sobre os 
comportamentos das pessoas.

(B) Informar os leitores sobre a comemoração do 
aniversário.

(C) Argumentar e persuadir o leitor sobre a necessidade 
do amor entre pais e filhos. 

(D) Apresentar instruções aos leitores sobre como agir 
diante dos fatos cotidianos.

(E) Entreter os leitores, levando-os à reflexão sobre a 
vida e os comportamentos humanos. 

ITEM 6

Qual é o principal assunto do texto?

(A) As três pessoas diferentes que se sentam à mesa de 
um botequim. 

(B) A chegada rotineira do cronista no botequim para 
tomar um café.
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(C) A preocupação do cronista em analisar o 
comportamento das pessoas no botequim. 

(D) A tradição daquela família em comemorar o 
aniversário no botequim.

(E) A busca de um assunto que fosse diferente, inusitado 
e digno de ser vivido para escrever a sua crônica. 

ITEM 7

No trecho “Assim eu quereria minha última crônica: 
que fosse pura como esse sorriso.”, qual é a relação 
estabelecida pela conjunção “Assim”?

(A) Causa.

(B) oposição. 

(C) Condição.

(D) Conclusão.

(E) Proporção.

Leia o texto e, a seguir, responda os itens 8, 9 e 10.

Paulo Leminski

Meus amigos
quando me dão a mão
sempre deixam
outra coisa

presença
olhar
lembrançacalor 

meus amigos
quando me dão
deixam na minha
a sua mão

Disponível em: <https://blogdocafil.files.wordpress.com/2009/04/
eminski-caprichos-e-relaxos-pdfrev.pdf>. Acesso em: 11 jun. 2018.

ITEM 8

Na estrofe “presença/olhar/lembrançacalor”, o 
neologismo “lembrançacalor” foi criado pelo autor 
com a intenção de deixar evidente a sensação de

(A) aconchego.

(B) força.

(C) entusiasmo.

(D) euforia.

(E) melancolia.

ITEM 9

O objetivo desse texto é

(A) contar uma história de amizade.

(B) divulgar a importância da amizade.

(C) relatar fatos relacionados às amizades.

(D) oferecer ao leitor informações sobre o que é amizade.

(E) expressar os sentimentos do eu lírico sobre amizade.

ITEM 10

Nos versos “meus amigos/quando me dão/deixam na 
minha/a sua mão”, o autor quis

(A) depreciar as relações de amizade.

(B) refletir sobre a amizade verdadeira.

(C) demonstrar o afeto entre os amigos.

(D) ironizar o contato físico entre amigos.

(E) evidenciar a solidariedade entre amigos.

Leia o texto e, a seguir, responda os itens 11 e 12.

Cosplayers de super-heróis e Star Wars doam sangue 
e visitam ala de pediatria do Hugol, em Goiânia
Evento faz parte da ação ‘Junho Vermelho’, que visa 

fomentar a doação de sangue. Além da boa ação, grupo 
fez festa com crianças internadas na unidade.

Cosplayers de vários super-heróis e de personagens da 
saga Star Wars participaram de um evento para incentivar 
a doação de sangue, neste sábado (9), no Hospital de 
Urgências Governador otávio Lage de Siqueira (Hugol), 
em Goiânia. A ação ocorre dentro da campanha “Junho 
Vermelho”, que visa fomentar as doações. Além disso, 
eles também visitaram as alas de pediatria da unidade.

 o ato voluntário foi organizado pelo Conselho 
Jedi de Goiás e Grupo Cosplay Classe A. Representando 
vários personagens, eles, além das doações, fizeram a 
alegria das crianças internadas, com várias brincadeiras.

 Alguns fãs de cosplayers aproveitaram o evento 
para também fazer uma boa ação e também doar sangue.

 As doações vão abastecer o Banco de Sangue da 
unidade, que já recebeu mais de 19,4 mil doadores entre 
julho de 2015 e dezembro de 2017, dado mais atualizado 
do Hugol.

 neste período de um ano, o hospital realizou mais 
de 25,7 mil transfusões. Apesar dos números, a instituição 
reforça que as doações devem permanecer frequentes 
para atender à demanda.

 A unidade de coleta do Hugol tem capacidade 
para atender 100 doadores por dia e funcionar de segunda 
a sexta-feira das 7h às 18h30, e no sábado das 7h às 12h.

Disponível em: <https://g1.globo.com/go/goias/noticia/cosplayers-de-super-herois-
e-star-wars-doam-sangue-e-visitam-ala-de-pediatria-do-hugol-em-goiania.ghtml>.  

Acesso em: 11 jun.  2018.
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ITEM 11
  
O tema da notí cia lida é o/a

(A) problema da coleta de sangue no Hugol.

(B) quanti dade de transfusões de sangue feitas no 
Hugol.

(C) função do Conselho Jedi de Goiás e do Grupo Cosplay 
Classe A.

(D) horário de funcionamento da unidade de coleta de 
sangue no Hugol.

(E) ação de cosplayers para incenti var a doação  de 
sangue para o Hugol.

ITEM 12
 
A função da notí cia lida é

(A) problemati zar a doação de sangue em Goiânia.

(B) exaltar a solidariedade de jovens que se unem em 
prol de uma causa como a doação de sangue.

(C) defender a ideia de que a doação de sangue deve ser 
feita com frequência por pessoas jovens.

(D) informar sobre uma ação promovida por cosplayers 
para conseguir doadores de sangue para o Hugol.

(E) promover a doação de sangue no Hospital de 
Urgências Governador otávio Lage de Siqueira 
(Hugol), em Goiânia. 

CIÊNCIAS DA HUMANAS
Observe a imagem e responda o item 1.

ITEM 1
De acordo com os paralelos e os meridianos, identi fi que o país que se localiza no ponto de encontro da Lati tude 
30° Sul e Longitude 60° Oeste.  
 
(A) China.

(B) Brasil.

(C) Rússia.

(D) Argenti na.

(E) Estados Unidos.

150°  120°   90°      60°      30°       0°        30°      60°       90°     120°       150°

Longitude oeste                   0°                                  Longitude leste 

   60°
66° 30’ S 

23° 27’ S
           30° 

        0° 

   66° 30’ N 
           60°  

         
              30° 
23° 27’ N 
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Leia a tirinha e responda o item 2.
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ITEM 2
Na tirinha, considerando o período histórico 
representado, a Idade Média, o tom de espanto na 
pergunta de Eddie Sortudo se justifica porque

(A) inexistia o tipo de trono referido na idade Média.

(B) o critério de ocupação do trono real era por idade e 
origem social.

(C) na sociedade da idade Média raramente um plebeu 
poderia ser rei.

(D) mesmo com a mobilidade social, o trono era um 
símbolo do poder do rei. 

(E) alguém pertencente ao grupo social dos 
trabalhadores não poderia ocupar o trono.

Leia a tirinha e responda o item 3
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ITEM 3

A tirinha apresenta, sobre o período histórico medieval, 
uma visão

(A) verdadeira, baseada em documentos históricos. 

(B) negativa, construída por indivíduos que nele viveram.

(C) real, fruto da consciência do indivíduo sobre seu 
tempo.  

(D) verossímil, justificada pelo relato de violência e 
insegurança. 

(E) anacrônica, porque o termo idade das trevas não 
existia no período.

MATEMÁTICA 
ITEM 1
Considere as funções a seguir:

    I –  f(x) = 2x+1

  II –  f(x) = |x+6| 
 III –  f(x) = x2 + 2x + 1
IV –  f(x) = –3x +8

 V –  f(x) =  log2 x

Das funções apresentadas a que corresponde a uma 
função logarítmica é a 

(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.

(E) V.

ITEM 2
Considere as funções a seguir:

    I –  f(x) =32x+1

  II –  f(x) =| x  + 6|

 III –  f(x) =  x 2 + 2x +  1 

IV –  f(x) = –  x + 8

 V –  f(x) =  log3 x + 1

Das funções apresentadas a que corresponde a uma 
função exponencial é a

(A) I.

(B) II.

(C) III.

(D) IV.

(E) V.

2

3

10

4
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ITEM 3
Considere a seguinte equação logarítmica.

log2 x + log2 ( x –2 ) =log2 8.

O conjunto solução dessa equação é igual a

(A) { –2,4 }.

(B) { 2,4 }.

(C) { 2,–4 }.

(D) { 4 }.

(E) { –2 }. 

ITEM 4
Observe o gráfico a seguir:

ITEM 6
Observe a função exponencial a seguir:
f(x) = 2x-2

A função inversa dessa lei de formação corresponde a

(A) f ─1 (x) = log2 (x─2).

(B) f ─1 (x) = 1─log2 (x─2).

(C) f ─1 (x) = 1─log2 (x).

(D) f ─1 (x) = 2+log x  (2).

(E) f ─1 (x) = 2+log 2  (x).

(A)

(B)

(C)

Esse gráfico corresponde à função

(A) f(x) =

(B) f(x) = – x2 + 1.

(C) f(x) = log2 x.

(D) f(x) = x –1.

(E) f(x) = 1 + 2x.

ITEM 5
Observe a expressão a seguir:

s2 ∙ s3 ∙ s 2 ∙ s2
3

s2 ∙ s7∙ s-4
-1 

Simplificando essa expressão obtêm-se

(A) s6.

(B) s2.

(C) s2.

(D) s-1.

(E) s-2.

5

7

– 2. x  
2

ITEM 7
Observe a função exponencial a seguir:
f(x) =    1   x 

3
Assinale a opção que apresenta o gráfico correspondente 
a essa função.

(  )
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(D)

(D)

(E)

(E)

ITEM 8
Observe a equação exponencial a seguir:

16x + 42x = 32

Assinale a opção que apresenta o valor para que x 
satisfaça essa equação. 

(A) 1 

(B) ─1 

(C) 2  

(D) ─2 

(E) 0 

ITEM 9
Observe a função exponencial a seguir:
 f(x) = 10x

Assinale a alternativa que indica a representação 
gráfica da inversa dessa função.

(A)

(B)

(C)
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ITEM 10
O número de bactérias em um experimento cresce 

segundo a lei  Bt = Bo . 2
2 , onde t representa o tempo 

decorrido em horas, e Bo o número inicial de bactérias. 
Se, inicialmente, existem 250 bactérias, ao final de  20 
horas o número de bactérias será um número

(A) maior que 500 000.

(B) compreendido entre 270 000 e 500 000.

(C) múltiplo de 5 e divisível por 4.

(D) divisível por 6.

(E) primo.

 t 

ITEM 11
Observe o logaritmo a seguir:
logx  1024 = 2
Assinale a opção que corresponde ao valor de x nesse 
logaritmo.

(A) 10 

(B) 32 

(C) 36  

(D) 40 

(E) 48 

ITEM 12
Observe a representação gráfica de uma função 
exponencial a seguir:

Esse gráfico corresponde à função

(A) f(x) = 

(B) f(x) = ─ x2 + 1.

(C) f(x) = log2 x.

(D) f(x) = x ─ 1.

(E) f(x) = 2x.

– 2. x  
2


