AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM – ADA
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO/CICLO III – 2018

CIÊNCIAS DA NATUREZA
ITEM 1
Brincando com uma varinha de pescar, uma criança
toca a superfície de um lago, em intervalos regulares
de 2 s, produzindo ondas circulares e concêntricas ao
ponto de contato. A distância entre as cristas sucessivas
é 84 cm, sendo a distância entre o epicentro das ondas
e a extremidade oposta do lago igual a 21 m.
O tempo gasto para essa onda atingir o lado oposto
do lago é
(A) 50 s.
(B) 42 s.
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Figura 5
Dos fenômenos observados nas figuras a única relação
correta é
(A) Figura 1 – reverberação.

(C) 25 s.

(B) Figura 2 – eco.

(D) 21 s.

(C) Figura 3 – difração.

(E) 4 s.

(D) Figura 4 – refração.
(E) Figura 5 – interferência.

ITEM 2
Observe as figuras a seguir:

17 m

Figura 1

20 m

ITEM 3
A formação do arco-íris pode ser explicada por uma
série de fenômenos físicos que ocorrem em uma gota
d’água, conforme ilustrado na figura a seguir:

Figura 2

1
2

Figura 3

Figura 4
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O fenômeno físico que ocorre na saída da luz da gota
d’água é a

porque a reação de combustão (entre a celulose e o
oxigênio) do graveto será mais rápida que a do tronco
mais grosso.

(A) refração.
Esse aumento da velocidade de reação de combustão
do graveto quando comparada à combustão do tronco
mais grosso deve-se

(B) reflexão.
(C) difração.
(D) absorção.

(A) ao aumento da concentração dos reagentes.

(E) dispersão.

(B) à diminuição da concentração dos reagentes.

ITEM 4
Alguns fatores podem alterar a velocidade das reações
químicas. A transformação do leite em iogurte, por
exemplo, ocorre mais rapidamente quando aquecida.
O fator que inﬂuenciou na rapidez da reação apresentada foi a temperatura, pois, seu aumento provoca
(A) a redução da eficiência do catalisador.
(B) a diminuição da concentração dos reagentes.
(C) o aumento da quantidade de colisões efetivas.
(D) o aumento da energia de ativação do sistema.
(E) a diminuição da superfície de contato entre os reagentes.
ITEM 5
Um experimento de decomposição da água oxigenada
(H2 O2 ) foi realizado utilizando três amostras diferentes,
conforme tabela a seguir:

(C) à formação de produtos diferentes na reação.
(D) à maior superfície de contato entre os reagentes.
(E) à menor superfície de contato entre os reagentes.

ITEM 7
Além dos aspectos ambientais, o Cerrado tem grande
importância social. Muitas populações sobrevivem de
seus recursos naturais, incluindo etnias indígenas, quilombolas, geraizeiras, ribeirinhas, babaçueiras e vazanteiras que, juntas, fazem parte do patrimônio histórico
e cultural brasileiro, e detêm um conhecimento tradicional de sua biodiversidade.
Disponível em: <http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado>. Acesso em: 20 ago. 2018
(adaptado).

Quanto a fauna e ﬂora desse bioma podemos dizer que
sua importância está em
(A) abrigar grande diversidade de espécies ameaçadas
de extinção e plantas medicinais.
(B) sua caça e pesca de animais e produção de madeiras nobres.
(C) abrigar animais e plantas de outros biomas num só
lugar permitindo a exploração dos mesmos.
(D) sua diversidade animal e vegetal para o comércio
exterior.

O fator determinante para a amostra 1 ter sido decomposta de forma mais rápida é
(A) a diminuição da temperatura do sistema.
(B) o aumento da temperatura do sistema.
(C) a diminuição da concentração de H2 O2.
(D) o aumento da concentração de H2 O2.
(E) o aumento da pressão do sistema.
ITEM 6
Ao fazer uma fogueira, o mais comum é iniciar com
a queima de troncos de árvores mais finos (gravetos)
e posteriormente utilizar troncos mais grossos. Isso
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(E) oferecer espécies endêmicas para países que não
possuem essa diversidade.
ITEM 8
Além de ser considerado um hotspot mundial (área de
grande biodiversidade) o Cerrado tem grande importância social. A fauna é rica em aves, mamíferos, répteis, peixes, dentre outros.
Um exemplo de mamífero típico desse bioma é o
(A) jacaré-de-papo-amarelo.
(B) mico leão- dourado.
(C) boto cor-de-rosa.
(D) lobo-guará.
(E) tuiuiú.
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ITEM 9
O Bioma Cerrado vem sofrendo um processo acelerado de perda da cobertura vegetal, erosão do solo, escassez dos recursos hídricos e extinção de animais devido à ação humana.

(A) remover a cobertura vegetal do solo.

Para minimizar essas consequências e promover comportamentos voltados para preservação desse bioma
devemos

(E) incentivar a urbanização para evitar a criação de gado
nas áreas desmatadas.

(B) praticar o uso sustentável dos recursos naturais.
(C) promover o reflorestamento com eucalipto.
(D) praticar queimadas com frequência para renovar
o solo.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto e, a seguir, responda os itens 1 e 2.

(D) brincadeira de amarelinha exclui as crianças do
trabalho infantil.
(E) trabalho em minas, pedreiras e fábricas é próprio
para crianças.
ITEM 2
Ao utilizar a frase “Não dê trabalho ao futuro dê
esperança”, infere-se que este anúncio quer
(A) alertar a população sobre a importância do trabalho
infantil.
(B) enfatizar a necessidade de explorar o trabalho infantil
nas estradas.
(C) valorizar as crianças que trabalham nas fábricas, na
roça e nas minas.
(D) convencer o leitor sobre a relevância de se combater
a exclusão social infantil.
(E) chamar a atenção para o combate do trabalho infantil,
resguardando os direitos da criança.
Leia o texto e, a seguir, responda o item 3.

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=anuncio+publici
tario+sobre+trabalho+infantil&tbm>. Acesso em: 11 jun. 2018.

Esta vida é uma viagem
Pena eu estar
Só de passagem.
Disponível em:<https://cseabra.wordpress.com/haicais/>. Acesso em: 09 jun. 2018.

ITEM 1
Este anúncio foi produzido para uma campanha de
conscientização sobre o trabalho infantil. A associação
de palavras e imagem indica que o/a

ITEM 3
Os versos do poema sugerem que a vida para o eu lírico é

(A) trabalho infantil combate a exclusão social das
crianças.

(A) intensa.

(B) trabalho infantil priva as crianças de seus direitos
essenciais.

(C) divertida.

(C) brincadeira de amarelinha gera instabilidade nas
crianças.

(B) infinita.
(D) passageira.
(E) importante.
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Leia o texto, e a seguir, responda os itens 4 e 5.
Um sopro de vida

Clarice Lispector

O tempo passa depressa demais e a vida é tão curta.
Então − para que eu não seja engolido pela voracidade
das horas e pelas novidades que fazem o tempo passar
depressa −, eu cultivo um certo tédio. Degusto, assim,
cada detestável minuto. E cultivo também o vazio silêncio
da eternidade da espécie. Quero viver muitos minutos
num só minuto.

Disponível em: <https://www.pensador.com/cronicas_curtas/>. Acesso em: 13 jun. 2018.

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=anúncio+publici
tário&tbm=isch&tbs=rimg>w. Acesso em: 19 jun. 2018.

ITEM 6
As palavras e a imagem deste anúncio estão combinadas
de maneira a
(A) enfatizar a necessidade de preservar a água existente.
(B) chamar a atenção para o tratamento de água no
mundo.
(C) destacar as várias formas de consumo de água no
planeta.

ITEM 4
Passagens do texto como “Degusto, assim, cada
detestável minuto. E cultivo também o vazio silêncio
da eternidade da espécie.”, revelam um locutor que
utiliza uma linguagem, predominantemente,

(D) alertar as pessoas sobre a exploração dos recursos
naturais.

(A) técnica e formal.

ITEM 7
No trecho “Aliás, já está fazendo.”, o termo “Aliás” foi
usado para

(B) formal e literária.
(C) informal e literária.
(D) formal e jornalística.
(E) jornalística e literária.
ITEM 5
A palavra “assim”, que aparece em “Degusto, assim,
cada detestável minuto.”, estabelece uma relação de

(E) mostrar a relevância dos vários tipos de distribuição
de água.

(A) indicar uma inclusão.
(B) apontar uma exclusão.
(C) sugerir uma correção.
(D) expressar uma negação.
(E) confirmar uma aprovação.

(A) adição.
(B) conclusão.

Leia o texto e, a seguir, responda o item 8.

(C) explicação.
(D) alternância.
(E) adversidade.
Leia o texto, e a seguir, responda os itens 6 e7.

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=anúncio+
publicitário&tbm=isch&tbs=rimg>. Acesso em: 19 jun. 2018.
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ITEM 8
Na frase “Xô, mosquito”, o termo
“Xô” representa, no contexto,
marca de um registro

ITEM 10
Nos versos “Jardim da minha amiga / Todo mundo feliz
/ Até a formiga”, infere-se que a
(A) amizade faz da vida um jardim.

(A) oral informal.

(B) felicidade é igual para todo mundo.

(B) oral formal.

(C) amizade torna todas as pessoas felizes.

(C) regional.

(D) vida das outras pessoas é sempre melhor.

(D) técnico.

(E) vida das formigas é melhor que a das pessoas.

(E) poético.
Leia o texto, e a seguir, responda o item 9.

Leia o texto e, a seguir, responda os itens 11 e 12.
Vaca Estrela e Boi Fubá

Renato Teixeira

Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=anúncio+
<publicitário&tbm>. Acesso em: 19 jun. 2018.

ITEM 9
A integração entre as linguagens verbal e não verbal
permite entender que o anúncio
(A) enfatiza o cuidado com a fauna e a flora.
(B) incentiva a comemoração do Dia do Meio Ambiente.
(C) destaca a importância de preservarmos os órgãos da
respiração.
(D) chama a atenção para a necessidade de evitarmos a
poluição do ar.
(E) reforça a necessidade de preservarmos a vida por
meio da conservação da Mata Atlântica.
Leia o texto e, a seguir, responda o item 10.
Paulo Leminski

Jardim da minha amiga
Todo mundo feliz
Até a formiga.

Seu doutor, me dê licença
pra minha história contar
Hoje eu tô na terra estranha,
é bem triste o meu penar
Eu já fui muito feliz
vivendo no meu lugar
Eu tinha um cavalo bom
e gostava de campear
Todo dia eu aboiava
na porteira do curral
Eeeeiaaaa, êeee Vaca Estrela,
ôoooo Boi Fubá
Eu sou filho do Nordeste,
não nego meu naturá
Mas uma seca medonha
me tangeu de lá prá cá
Lá eu tinha o meu gadinho,
não é bom nem imaginar
Minha linda Vaca Estrela
o meu belo Boi Fubá
Aquela seca medonha
fez tudo se atrapalhar
Eeeeiaaaa, êeee Vaca Estrela,
ôoooo Boi Fubá
Não nasceu capim no campo
para o gado sustentar
O sertão se estorricou,
fez o açude secar
Morreu minha Vaca Estrela,
se acabou meu Boi Fubá
Perdi tudo quanto eu tinha,
nunca mais pude aboiar
Eeeeiaaaa, êeee Vaca Estrela,
ôoooo Boi Fubá
Disponível em: < https://www.letras.mus.br/renato-teixeira/298342/>. Acesso em: 09
jun. 2018.

Disponível em: <https://cseabra.wordpress.com/haicais/>. Acesso em: 09 jun. 2018.
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ITEM 11
A variedade linguística empregada pelo eu lírico da
música “Vaca Estrela e Boi Fubá” está relacionada a/ao
(A) fatores históricos, posto que a língua muda com o
passar do tempo.

ITEM 12
Em “Eu sou filho do Nordeste, / não nego meu naturá
/ Mas uma seca medonha / me tangeu de lá prá cá”,
a palavra “mas” pode ser substituída, sem que haja
alteração de sentido, por

(B) sexo, visto que essa variedade é característica das
pessoas do sexo masculino.

(A) porque.

(C) variação de usos da linguagem, pois depende das
situações formais e informais.

(C) porquanto.

(D) fatores geográficos, pois trata-se de um falar típico
da região onde o eu lírico vive.
(E) grupo social, pois trata-se de uma variedade
empregada por pessoas escolarizadas.

(B) por isso.
(D) no entanto.
(E) por conseguinte.

CIÊNCIAS HUMANAS
Observe a imagem:

Leia os textos.
Texto I
Este tipo de industrialização é marcado por um
processo de substituição de importações, isto é,
produtos que eram importados começaram a ser
produzidos dentro dos países, principalmente por
conta da Segunda Guerra Mundial. Outra característica
importante foi a instalação de empresas multinacionais,
sediadas em países de industrialização clássica, nestes
países, por conta de fatores como a maior liberdade de
leis trabalhistas e isenção de impostos.
Texto II
Essa industrialização ocorreu nas nações que
adotaram o modelo socialista, durante o século XX.
Neste tipo de industrialização, o Estado era o principal
agente econômico, comandava as fábricas, os salários e
os preços. A indústria de base e a indústria bélica, neste
modelo, sempre foram prioridade. A indústria de bens
de consumo, por sua vez, era deixada em segundo plano.
Disponível em: <https://www.geografiaopinativa.com.br/2017/01/modelos-deindustrializacao.html>. Acesso em: 10 ago. 2018 (adaptado).

ITEM 1
Os modelos de industrialização representados nos
textos são, respectivamente,
(A) clássica e tardia.
(B) planificada e tardia.
(C) tardia e planificada.
(D) planificada e clássica.
(E) clássica e planificada.
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Operários - 1933. Tarsila do Amaral.
Disponível em: <http://artefontedeconhecimento.blogspot.com/2010/07/operarios-detarsila-do-amaral.html>. Acesso em: 26 jul. 2018

ITEM 2
A tela remete à/ao
(A) terceira Revolução Industrial no Brasil e destaca para
o processo de imigração de trabalhadores para as
fábricas da região sul.
(B) início da industrialização brasileira e destaque para
um processo de migração de trabalhadores para as
fábricas da região nordeste.
(C) segunda Revolução Industrial no Brasil e destaque
para um processo de emigração de trabalhadores
para as fábricas da região nordeste.
(D) início da industrialização brasileira e destaque
para um processo de migração e imigração de
trabalhadores para as fábricas da região sudeste.
(E) industrialização técnico-científica e destaque para um
processo de migração e imigração de trabalhadores
para as fábricas da região sudeste.
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Leia o texto.
[Era] uma cidade de tijolos vermelhos, ou que seriam
vermelhos se a fumaça e as cinzas o permitissem [...]
Continha algumas ruas grandes, todas muito parecidas,
e muitas ruas pequenas, ainda mais parecidas, habitadas
por pessoas igualmente parecidas, que chegavam e
saíam todas nas mesmas horas, fazendo o mesmo som
nas mesmas calçadas, para fazer o mesmo trabalho, e
para quem todos os dias eram iguais à véspera e ao dia
seguinte, e todos eram a imagem do ano anterior e do
subsequente.
(DICKENS, C. apud WILLIAMS, Raymons. O campo e a cidade. São Paulo: Companhia
das Letras, 1989. p. 214.

ITEM 3
O texto de Dickens se refere à cidade industrial que
(A) automatiza o trabalhador e a produção.
(B) imita a fábrica e reflete o ritmo da produção.
(C) estabelece as rotinas da fábrica o do trabalhador.
(D) caracteriza uma repetição que modela a vida do
trabalhador.
(E) representa, como nas fábricas, a igualdade da
sociedade burguesa.

MATEMÁTICA
ITEM 1
Observe a expressão a seguir:

( n + 1 )!
( n ─ 1 )!

A simplificação dessa expressão corresponde a
(A) n.
(C) n + 1.
(D) n ─ 1.
(E) n2 + n.
ITEM 2
Observe as letras a seguir:

PQRSTUV

A quantidade de anagramas contendo quatro dessas
letras distintas que se pode formar é igual a
(A) 35.
(B) 210.
(C) 840.
(D) 2401.
(E) 5040.
ITEM 3
Quatro
moedas
honestas
são
lançadas
simultaneamente.
Assinale a opção que corresponde a quantidade de
elementos do espaço amostral desse evento.

(B) 6

Leia e classifique as situações-problema, a seguir, em
arranjo, combinação e permutação:
I. No jogo de voleibol, cada time entra em quadra com 6
jogadores. Considerando-se que um time para disputar
um campeonato necessita de 12 jogadores, qual o
número de equipes que o técnico poderá formar com
esses jogadores, sendo que eles atuam em qualquer
posição?

(B) n2.

(A) 4

ITEM 4

II. Uma família é composta por 6 pessoas. De quantas
maneiras diferentes é possível fotografar esta família,
colocando as pessoas lado a lado na foto?
III. Em uma empresa, 20 funcionários se candidataram
para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro.
Eles serão escolhidos através do voto individual
dos membros do conselho da empresa. De quantas
maneiras distintas essa escolha pode ser feita?
Assinale a opção que corresponde à sequência correta
desses casos.
(A) permutação, arranjo e combinação.
(B) arranjo, permutação e combinação.
(C) combinação, permutação e arranjo.
(D) permutação, combinação e arranjo.
(E) combinação, arranjo e permutação.

(C) 8
(D) 16
(E) 24
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ITEM 5
A figura a seguir representa os assentos de um carrinho
de uma montanha russa:

ITEM 8
Em uma caixa há 30 bolas enumeradas de 1 à 30. Retirase uma bola ao acaso.
Assinale a opção que corresponde a probabilidade de
sair um número par ou múltiplo de 5.

Terceira fila

(A) 70%
(B) 60%

Segunda fila

(C) 50%
(D) 30%
(E) 40%

Primeira fila
A quantidade de maneiras diferentes que é possível
organizar um grupo de sete pessoas na primeira fila
desse carrinho é igual a
(A) 15 120.

ITEM 9
Em uma sala de aula com 18 estudantes, existem
10 rapazes, sendo que um deles se chama Roberto;
8 moças, e uma delas atende pelo nome de Luiza.
Deseja-se formar comissões de 6 estudantes, contendo
4 rapazes e 2 moças.

(B) 5 040.

É correto afirmar que:

(C) 1 680.

(A) A escolha dos rapazes poderá ser feita de mais de 300
maneiras diferentes.

(D) 720.
(E) 35.
ITEM 6
Cleo deseja ter 5 filhos.
Assinale a opção que corresponde a probabilidade
de que Cleo tenha duas meninas e três meninos em
qualquer ordem.
(A) 5
16
(B) 1
4
(C) 1
10
(D) 3
64
(E) 1
5

(C) Podem ser formadas um total de 6 000 comissões
distintas com 4 rapazes e 2 moças.
(D) Pode-se formar 588 comissões, onde participam
simultaneamente Roberto e Luiza.
(E) Serão formadas 1 800 comissões onde participa
Roberto, mas não Luiza.
ITEM 10
Dois dados honestos, com seis faces cada um,
enumerados de um a seis, foram lançados.
Admita que as duas faces voltadas para cima desses
dados terem sido números ímpares.

ITEM 7
Uma família é composta por quatro pessoas. Sabe-se
que todos nasceram em meses diferentes.
A quantidade de possibilidades de se obter os possíveis
meses dos nascimentos desses membros da família é
igual a
(A) 99.
(B) 120.
(C) 13 200.
(D) 11 880.
(E) 95 040.

(B) As moças poderão ser escolhidas de 20 formas
distintas.

Qual a probabilidade de obter soma 6 nesse
lançamento?
(A) 1
3
(B) 2
9
(C) 4
9
(D) 2
3
(E) 1
9
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ITEM 11
Observe o sólido a seguir.

(A)

(B)

(C)

(D)

Assinale a opção que apresenta a representação da
planificação deste sólido.
(A)

(B)

(E)
(C)

(D)

(E)

ITEM 12
A pilha de blocos a seguir tem exatamente 9 unidades
de blocos.

Assinale a opção que apresenta uma possível vista
lateral dessa pilha.
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