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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM – ADA
3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO/CICLO III – 2018

CIÊNCIAS dA NATUREZA
ITEM 1
Os ímãs A, B e C foram seccionados em dois pedaços 
simétricos, nas regiões indicadas pela linha tracejada.

A respeito do procedimento feito com os ímãs A,B e 
C, pode-se afi rmar que

(A) na secção do ímã C, os polos magnéti cos fi carão 
separados mantendo cada fragmento um único 
polo magnéti co.

(B) os pedaços respecti vos dos ímãs A, B e C poderão se 
juntar espontaneamente nos locais da separação, 
retomando a aparência original de cada ímã.

(C) os pedaços respecti vos dos ímãs A e C poderão se 
juntar espontaneamente nos locais da separação, 
retomando a aparência original de cada ímã, 
enquanto o do ímã B não.

(D) os pedaços respecti vos dos ímãs A e B poderão se 
juntar espontaneamente nos locais da separação, 
retomando a aparência original de cada ímã, 
enquanto o do ímã C não.

(E) os pedaços respecti vos dos ímãs B e C poderão se 
juntar espontaneamente nos locais da separação, 
retomando a aparência original de cada ímã, 
enquanto o do ímã A não.

ITEM 2
A fi gura a seguir mostra dois condutores com correntes 
paralelas de mesma intensidade i = 2,0 A, separados 
por uma distância d = 10,0 cm em uma região com 
permeabilidade magnéti ca μ0= 4π ∙ 10-7           .  Tm  

   A

Considerando o comprimento l = 1,5 m para cada fi o, 
a intensidade da força magnéti ca que atua em um dos 
condutores e sua natureza são respecti vamente,

(A) 1,2 · 10 ─5 N e atrati va.

(B) 1,2 · 10 ─5 N e repulsiva.

(C) 1,2 · 10 ─6 N e atrati va.

(D) 1,2 · 10 ─6 N e repulsiva.

(E) 1,2 · 10 ─7 N e atrati va.

ITEM 3
Em dois anos, Cerrado perde mais de 1 milhão de 

campos de futebol

Em 2016, o desmatamento no Cerrado avançou por 
6 777 quilômetros quadrados (km²), e foi além em 
2017, ceifando mais 7 408 km². Somadas, as perdas de 
vegetação no bioma correspondem a 1,4 milhão de 
campos de futebol.

Disponível em: < htt ps://exame.abril.com.br/brasil/em-dois-anos-cerrado-perde-mais-
de-1-milhao-de-campos-de-futebol>. Acesso em: 25 jun. 2018.

Esse problema ambiental exerce várias consequências 
sobre o Cerrado, por exemplo,

(A) a eliminação de fungos decompositores de vegetais.

(B) o aumento da introdução de energia pelos seres 
produtores.
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(C) o aumento do número de animais consumidores de 
grande porte.

(D) o desequilíbrio na cadeia alimentar, causado pela 
diminuição dos produtores.

(E) a diminuição da temperatura local, pois aumenta a 
ocorrência de ventos.

ITEM 4
Isomeria plana consiste em analisar semelhanças e di-
ferenças entre fórmula estruturais de compostos com 
mesma fórmula molecular, podendo ser de cadeia, po-
sição, função, metameria ou tautomeria.
Os compostos metil-propano e butano são isômeros 
de

(A) cadeia.

(B) função.

(C) posição.

(D) metameria.

(E) tautomeria.

ITEM 5
O éter comum metoxi-metano (H3 C – O – CH3) foi por 
muito tempo utilizado como anestésico de uso tópico. 
O etanol (H3 C – CH2 – OH) é o álcool mais conhecido e 
utilizado tanto no cotidiano como na indústria.
Estes dois compostos correspondem a

ITEM 6
As teorias evolutivas mais estudadas são a de Lamarck, 
de Darwin e a teoria sintética da evolução (também 
conhecida como neodarwinismo).
Entre os exemplos a seguir, qual está de acordo com o 
neodarwinismo? 

(A) Pássaros que conseguem se alimentar e reproduzir 
em ambientes urbanos minimizam a possibilidade 
de extinção de suas espécies.

(B) Se as cigarras forem extintas, não haverá mais chu-
vas no Cerrado, pois elas cantam insistentemente 
cha-mando por chuvas.

(C) No futuro, os seres humanos terão os dedos pole-
gares mais compridos em consequência da grande 
uti-lização de smartfones.

(D) As cobras são lagartos que perderam as patas para se 
tornarem mais rápidas e perigosas.

(E) Os seres humanos estão perdendo os dentes siso 
porque consomem alimentos mais moles.

(A) tautômeros. 

(B) metâmeros.

(C) isômeros de cadeia.

(D) isômeros de função.

(E) isômeros de posição.  

LÍNGUA PORTUGUESA 

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

Mulheres
Graciliano Ramos

As senhoras não votavam. Agora votam. As matutas 
foram à eleição de 3 de maio e comportaram-se 
perfeitamente. Assinaram as folhas com desembaraço, 
entraram no gabinete, meteram a chapa no envelope 
e, em conformidade com os conselhos da Liga de Ação 
Católica, sufragaram os candidatos do Partido Nacional, 
do Partido Democrata e do Partido Socialista.

Os matutos em geral não se comportaram bem. 
Sentaram-se tremendo e estiveram dez minutos 
sujando os dedos com tinta e procurando tirar um fiapo 
inexistente no bico da pena. Fizeram borrões no papel, 
foram à saleta secreta, votaram e deitaram o título de 

eleitor dentro da urna.
Vão agora pensar que esses pobres homens 

continuarão a atrapalhar a política e a administração do 
Estado. Não continuam. Os municípios serão dirigidos 
por mulheres. Dirigidos claramente. Porque em alguns, 
conforme ficou dito, já elas dominavam à socapa no 
tempo em que só os homens podiam votar. Imaginem a 
que nos reduziremos para o futuro.

Disponível em: <http://www.pragmatismopolitico.com.br /2013/03/graciliano-ramos-
mulheres.html>. Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptado).
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ITEM 1
No trecho “[...] foram à saleta secreta, votaram e 
deitaram o título de eleitor dentro da urna.”,  o verbo 
“deitaram” significa

(A) acamaram.

(B) inclinaram.

(C) aplicaram.

(D) soltaram.

(E) atiraram.

ITEM 2
No trecho “[...] votaram e deitaram o título de eleitor 
dentro da urna.”, os verbos “votaram” e “deitaram” 
referem-se às/aos

(A) senhoras.

(B) matutas.

(C) matutos em geral.

(D) candidatos do Partido Nacional.

(E) Partido Democrata e Partido Socialista

ITEM 3
No período “Porque em alguns, conforme ficou dito, 
já elas dominavam à socapa”, o termo “conforme” 
estabelece uma relação de

(A) finalidade.

(B) causalidade.

(C) conformidade.

(D) temporalidade.

(E) proporcionalidade.

Leia os textos e, a seguir, responda os itens 4, 5, e 6.

Texto 1

Internet é coisa do passado

Para especialistas, humanos estarão cada vez mais 
integrados com tecnologia.

Não, um futurista não é alguém que veio do futuro 
para nos prevenir a respeito do domínio das máquinas e o 
início de uma guerra sem fim. Muito pelo contrário, Tiago 
Mattos é multiempreendedor, educador, palestrante e 
formado pela Singularity University como futurista e seu 
trabalho é entender que tendências a tecnologia está 
seguindo.

Texto 2

A internet em 100 anos: previsões para o futuro da rede

Nós somos um com a rede: o transumanismo. 
É impossível discutir as implicações da internet no 

futuro sem pensarmos também em transumanismo. 
Este conceito, cada vez mais presente e importante 
para futuristas e filósofos que pensam no porvir fala 
sobre um momento em que nós conseguiremos usar a 
tecnologia para superar a condição humana básica, ou 
seja, não estamos falando aqui somente de implementos 
cibernéticos, mas também de biotecnologia, neurotecno-
logia e até mesmo nanotecnologia. 

[...]
Em termos objetivos, os transumanistas visam ao 

aumento da inteligência e das capacidades humanas 
além do prolongamento indefinido do nosso tempo 
de vida através das tecnologias para eliminação do 
envelhecimento, visando a imortalidade. É impossível 
não pensar as implicações que a evolução da internet 
vai ter nestes avanços quando pensamos que dentro 
de poucos anos estaremos sendo implementados por 
acessórios capazes de se conectar a ela.
[...]

Disponível em: <http://www.tecmundo.com.br/internet/59 239-internet-100-anos-
previsoes-futuro-rede.htm>. Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptado).

Depois da internet, segundo as discussões da 
Singularity, três novas revoluções em curso ditam as 
tendências do futuro próximo: Genética/Biotecnologia, 
Nanotecnologia e Robótica/Inteligência Artificial. Mattos 
explica que, os anos de 1980 foram transformados pela 
computação, os 1990 pela internet e os 2000/2010 
viveram o advento dos sensores e da Internet das Coisas, 
agora, o momento já é outro.

As interações entre os objetos e os humanos devem 
se intensificar e se complexificar. “Este é um processo 
irreversível. Se já temos smartphone, SmarTVs... as 
coisas ficarão cada vez mais ‘espertas’ e nós, humanos, 
somos apenas mais uma dessas coisas”, afirma Tiago. 

Disponível em: <http://super.abril.com.br/tecnologia/i nternet-e-coisa-do-passado>. 
Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptado). 

ITEM 4
No trecho “[...] por acessórios capazes de se conectar a 
ela.” (Texto 2), o pronome “ela” refere-se à

(A) internet.

(B) tecnologia.

(C) inteligência.

(D) biotecnologia.

(E) nanotecnologia.
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ITEM 5
Comparando os textos 1 e 2 em relação à temática, 
percebe-se que eles são

(A) complementares.

(B) semelhantes.

(C) antagônicos.

(D) divergentes.

(E) contrários.

ITEM 6
No período “Se já temos smartphone, SmarTVs... 
as coisas ficarão cada vez mais ‘espertas’...” (Texto 
1), pode-se substituir o termo “se”, sem prejuízo do 
sentido, por

(A) caso.

(B) como.

(C) ainda.

(D) embora.

(E) finalmente.

Leia os textos e, a seguir, responda os itens 7,8, 9 e 10.

Texto 1

Diabetes – Tudo que você precisa saber
Sintomas, tratamento e causas

A diabetes (nome científico diabetes mellitus) é uma 
doença em que o organismo não consegue mais produzir 
insulina − um hormônio necessário para quebrar a glicose. 
Esta, por sua vez, é uma substância que dá energia para 
as células do corpo funcionarem.

É a insulina que controla a quantidade de 
glicose no sangue, por tanto, quando a pessoa tem 
diabetes o organismo não consegue utilizar a glicose 
adequadamente, provocando várias alterações na curva 
glicêmica do sangue e no próprio funcionamento do 
organismo. Essas alterações drásticas causam danos 
para diversos órgãos, vasos sanguíneo e nervos a longo 
prazo.

Essa doença tem mais de uma causa e diferentes 
tipos de tratamento. Ela está cada vez mais associada 
ao estilo de vida contemporâneo, cheio de estresse e 
orientado por uma alimentação industrializada pautada 
em carboidratos, sódio e açúcar. Somente no Brasil são 
mais de 13 milhões de pessoas com a doença (6,9% da 
população), de acordo com a Sociedade Brasileira de 
Diabetes.

No mundo todo são mais de 422 milhões de 
diabéticos, segundo levantamento da Organização 

Texto 2
O que é Diabetes?

Diabetes Mellitus é uma doença caracterizada pela 
elevação da glicose no sangue (hiperglicemia). Pode ocorrer 
devido a defeitos na secreção ou na ação do hormônio 
insulina, que é produzido no pâncreas, pelas chamadas 
células beta. A função principal da insulina é promover a 
entrada de glicose para as células do organismo de forma 
que ela possa ser aproveitada para as diversas atividades 
celulares. A falta da insulina ou um defeito na sua ação 
resulta, portanto, em acúmulo de glicose no sangue, o que 
chamamos de hiperglicemia.

Sabemos hoje que diversas condições que podem 
levar ao diabetes, porém a grande maioria dos casos está 
dividida em dois grupos: Diabetes Tipo 1 e Diabetes Tipo 2.

Diabetes Tipo 1 (DM 1) − Essa forma de diabetes é 
resultado da destruição das células beta pancreáticas 
por um processo imunológico, ou seja, pela formação 
de anticorpos pelo próprio organismo contra as células 
beta, levando a deficiência de insulina. [...] Em geral 
costuma acometer crianças e adultos jovens, mas pode 
ser desencadeado em qualquer faixa etária.

Diabetes Tipo 2 (DM 2) − Nesta forma de diabetes 
está incluída a grande maioria dos casos (cerca de 90% 
dos pacientes diabéticos). Nesses pacientes, a insulina 
é produzida pelas células beta pancreáticas, porém, 
sua ação está dificultada, caracterizando um quadro de 
resistência insulínica. Isso vai levar a um aumento da 
produção de insulina para tentar manter a glicose em 
níveis normais. Quando isso não é mais possível, surge 
o diabetes. A instalação do quadro é mais lenta e os 
sintomas − sede, aumento da diurese, dores nas pernas, 
alterações visuais e outros − podem demorar vários anos 
até se apresentarem. 

Ao contrário do Diabetes Tipo 1, há geralmente 
associação com aumento de peso e obesidade, 
acometendo principalmente adultos a partir dos 50 anos. 
Contudo, observa-se, cada vez mais, o desenvolvimento 
do quadro em adultos jovens e até crianças. Isso se deve, 
principalmente, pelo aumento do consumo de gorduras 
e carboidratos aliados à falta de atividade física. 

Disponível em: < https://www.endocrino.org.br/o-que-e-diabetes/>. Acesso em: 12 jun. 
2018.

Mundial de Saúde realizado em 2016. Muitas autoridades 
e governos já tratam a doença como um caso de saúde 
pública.

Disponível em: < http://www.nursing.com.br/diabetes-informacoes-completas/>. 
Acesso em: 12 jun. 2018.
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ITEM 7 
Observe o seguinte trecho: “[...] um hormônio 
necessário para quebrar a glicose.” (Texto 1). A palavra 
“quebrar”, na frase, tem o mesmo sentido em

(A) “quebrou a tábua com um golpe de caratê.”

(B) “a fuga deles quebrou o meu coração.”

(C) “na próxima rua, quebre à esquerda.”

(D) “o encanto quebrou-se à meia noite.”

(E) “o café quebra o efeito do remédio.”

ITEM 8 
De acordo com a leitura dos textos 1 e 2, percebe-se 
que

(A) apenas o texto 1 faz relação explicita entre a doença 
e o modo de vida contemporâneo.

(B) ambos mencionam o fato da destruição do sistema 
imunológico ligado ao diabetes.

(C) ambos fazem a diferenciação entre os dois principais 
tipos da doença.

(D) apenas o texto 2 menciona a importância da insulina 
para o organismo.

(E) ambos relacionam o aparecimento do diabetes à 
obesidade. 

ITEM 9
No período “Nesses pacientes, a insulina é produzida 
pelas células beta pancreáticas, porém, sua ação está 
dificultada [...]” (texto 2), o termo “porém” expressa 
relação de 

(A) finalidade.

(B) conclusão.

(C) explicação.

(D) oposição.

(E)  causa.

ITEM 10

Observe o seguinte trecho: “Isso vai levar a um aumento 
da produção de insulina para tentar manter a glicose 
em níveis normais.” (Texto 2). O emprego do pronome 
“isso”, no início do período, retoma a ideia de que

(A) “Essa forma de diabetes é resultado da destruição 
das células beta [...]”.

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

Disponível em: <https://ascomunimedcentro.wordpress. com/tag /bem-estar/>. Acesso 
em: 13 jun. 2018.

(B) “Em geral costuma acometer crianças e adultos 
jovens [...]”.

(C) “Nesta forma de diabetes está incluída a grande 
maioria dos casos.”.

(D) “Nesses pacientes, a insulina é produzida pelas células 
beta pancreáticas [...]”.

(E) “[…] porém, sua ação está dificultada, caracterizando 
um quadro de resistência insulínica.”.

ITEM 11
Comparando os textos 1 e 2 e o cartaz publicitário 
sobre diabetes, percebe-se, em relação ao tema, que 
eles se

(A) opõem.

(B) divergem.

(C) antagonizam.

(D) assemelham.

(E) complementam.

ITEM 12
Releia a frase do cartaz: “Viva uma doce vida com 
saúde.”. Nesse contexto, a palavra “doce” significa

(A) afetuosa.

(B) tranquila.

(C) simpática

(D) açucarada.

(E) compreensiva.



Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte - 2018

EnSino MÉDio  -  3ª SÉRiE

6
Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte - 2018

ENSINO MÉDIO  -  3ª SÉRIE

CIÊNCIAS HUMANAS 

Leia o gráfico e responda o item 1.

Fonte: Organizado com base em IBGE, Censos Demográficos 1970, 1980, 1991, 2000, 
2010 (adaptado).

ITEM 1
A partir da análise do gráfico, identifique uma 
consequência gerada pela modernização da agricultura 
implementada no município de Rio Verde.

(A) Em todos os anos apresentados no gráfico houve um 
decréscimo da população rural.

(B) A diminuição da população rural em relação a 
população urbana, no período de 1970 a 2010. 

(C) Entre os anos 1970 e 1980, houve acréscimo da 
população rural em relação à população urbana.

(D) O aumento da população urbana foi proporcional a 
diminuição da população rural entre 1970 a 2010.

(E) Houve um equilíbrio no quantitativo entre a 
população rural e urbana no período de 1970 a 2010.

Leia o texto e responda o item 2.

São árvores de porte médio (4 a 7m) e troncos 
retorcidos. Crescem espaçadas, permitindo o 
crescimento de capins. Os troncos possuem casca com 
cortiça grossa e as folhas são duras, e adaptadas à época 
da seca, como a cagaita (Eugenia desynterica), o pequi 
(Caryocar brasiliense) e o faveiro (Dimorphandra mollis). 
São árvores mais adaptadas ao fogo, sendo que algumas 
espécies apresentam xilopódio (estrutura subterrânea 
perene) que permite a rebrota após a queima ou corte.

CAETANO, João. Cerrado: Conhecer para preservar. Projeto Alerta. Goiânia: Gráfica 
Art3, 2008. p. 13 (adaptado).

ITEM 2
As características de vegetação apresentadas no texto 
referem-se ao bioma

(A) Cerrado.

(B) Caatinga.

(C) Pantanal. 

(D) Amazônia.

(E) Mata Atlântica.

Leia os quadrinhos e responda o item 3.
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Disponível em: <http://hojeemdia.com.br/polopoly_fs/1.421132.1476817462!/image/
image.jpg_gen/derivatives/portrait_390/image.jpg>. Acesso em: 03 ago. 2018.

ITEM 3
Identifique a mensagem apresentada nos quadrinhos 
sobre a situação do bioma Cerrado. 

(A) A importância do bioma Cerrado, “berço das águas”, 
que abriga a nascente das três principais bacias 
hidrográficas da América do Sul.

(B) A necessidade de preservação do bioma Cerrado 
com o objetivo de conhecer e pesquisar possíveis 
plantas para a produção de medicamentos.

(C) Por ser considerado um bioma com solo e 
vegetação pobre, a tirinha sugere como solução o 
desenvolvimento da agricultura e pecuária.

(D) As diferentes fitofisionomias do bioma Cerrado e a 
sua consequente devastação gerada pela expansão 
da fronteira agrícola e queimadas.

(E) O incentivo ao turismo ecológico em áreas 
preservadas do Cerrado, como forma de 
reconhecimento das diferentes fitofisionomias.

Leia o texto e responda o item 4.

“É um fenômeno de estilo político que se baseia 
em determinada performance política, com três 
características. A primeira é o apelo ao povo, a segunda 
é manter o poder a partir de atividades populares e a 
terceira é criar resoluções simples para alguma crise.
”
Disponível em: <https://internacional.estadao.com.br/noticias/geral,cenario-definicao-
do-conceito-de-populismo-e-controvertida-entre-especialistas,10000076941>. Acesso 

em: 5 jun. 2018.

ITEM 4
O conceito refere-se ao movimento político típico 
ocorrido

(A) no Brasil, durante a Ditadura Militar que reprimiu 
movimentos sociais.

(B) na América, durante a Guerra Fria, que expressa a 
hegemonia norte-americana no Continente.

(C) em Cuba, resultado da Revolução Cubana em 1959, 
que pôs fim ao governo de Fulgêncio Batista.

(D) na China, quando o Partido Comunista Chinês 
contestou a hegemonia soviética sobre o bloco 
comunista.

(E) na América Latina, nas décadas de 1940 e 1950, 
em que governantes estabeleciam relação direta e 
emocional com o povo.

Analise a charge e responda o item 5

Disponível em: <http://historiactpm.blogspot.com/2008/09/as-charges-acima-referem-
se-ao-perodo.html>. Acesso em: 5 jun. 2018.

ITEM 5
A charge faz referência à/ao (s) 

(A) política externa de Jânio Quadros.

(B) golpe de 1964 que depôs o presidente João Goulart.

(C) gastos públicos durante a transferência da capital 
brasileira.

(D) experiência parlamentarista no Brasil durante o 
governo de João Goulart.

(E) corrida presidencial pós governo de Jânio Quadros, 
na qual Jango elegeu-se presidente.

As imagens associam-se ao período de Ditadura Militar 
no Brasil. Analise-as e responda o item 6.

Imagem 1
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Imagem 2

Disponível em: <https://resistenciaemarquivo.wordpress.com/tag/1968/> e <https://
naufrago-da-utopia.blogspot.com/2017/03/memoria-quando-imprensa-estava-sob-o.

html>. Acesso em: 30 jul. 2018.

ITEM 6
As imagens revelam a/o

(A) existência de movimentos de resistência cultural no 
Brasil, nos anos de chumbo.

(B) censura do governo ditatorial sobre a imprensa e 
sobre a cultura.

(C) legitimação da produção intelectual engajada 
politicamente.

(D) combate à evasão escolar durante o Regime Militar.

(E) investimento governamental em escolas militares.

MATEMÁTICA 
ITEM 1
Observe os gráficos a seguir:
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Desses gráficos os que representam funções 
exponenciais são

(A) I e III.

(B) I e IV.

(C) II e IV.

(D) III e IV.

(E) II e V.

ITEM 2
Observe a função a seguir:

y─1 = log2x
A inversa dessa função é igual a

(A) y = 2x.
(B) y =  2 

(C) y = ─2

(D) y = 

(E) v = x─2.

x.

x.
√ x.

ITEM 3
Observe os gráficos a seguir:

Gráfico em pizza com a destribuição da água e da água doce no mundo

Gráfico em barras  indicando a taxa de mortalidade infantil no Brasil

Gráfico em colunas apontando as maiores populações do mundo por país

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/geografia/tipos-graficos.htm>. 
Acesso em: 09 ago. 2018.

Assinale a opção que indica, respectivamente, os tipos 
desses gráficos.

(A) Setor, barra, coluna.

(B) Barra, setor, coluna.

(C) Setor, coluna, barra.

(D) Coluna, barra, setor.

(E) Barra, coluna, setor.

ITEM 4
Observe a seguinte equação:

log (x2─5x) ─log x = log 3.
Para tornar verdadeira essa equação, o valor de “x” 
deve ser igual a

(A) 0 ou 8.

(B) ─8 ou 0.

(C) 0.

(D) 8.

(E) 0 ou 5.

ITEM 5
Observe a expressão a seguir:

Simplificando essa expressão, obtém-se

3n ∙ 27

81     ∙ 3 3n+1
 1 
4

(A) 

(B)  

(C)  

(D)   

(E) 

 1 
 n
 3 
3n

  1  
 32n

  1  
 2n

  3  
 32n

II) TAXAS DE MORTALIDADE INFANTIL POR REGIÃO (2013)

III) PAÍSES MAIS POPULOSOS dO MUNdO
(em milhões de habitantes)
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ITEM 6
O gráfico a seguir mostra as despesas na produção de 
certo produto nos cinco primeiros meses do ano.

dESPESAS dE PROdUÇÃO

A interpretação do gráfico acima permite inferir que

(A) o maior aumento nas despesas de produção foi entre 
janeiro e fevereiro, no valor de 300 reais.

(B) não houve aumento nas despesas de produção no 
período entre abril e maio.

(C) o período entre março e abril é o de menor aumento 
nas despesas de produção, no valor de 200 reais.

(D) o aumento nas despesas de produção foi o mesmo 
nos períodos de fevereiro/março e abril/maio, no 
valor de 100 reais.

(E) ocorreu uma queda nas despesas de produção deste 
produto no período do mês de janeiro ao mês de 
maio.

ITEM 7
O número de bactérias em um experimento cresce 
segundo a lei Bt = Bo . 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 
 2

ITEM 8
Observe o gráfico a seguir que mostra as variações do 
IPCA de quatro capitais brasileiras no mês de maio de 
2008.

A partir da análise do gráfico, o item que menos 
influenciou a inflação de maio de 2008 nessas quatro 
capitais foi

(A) alimentos e bebidas.

(B) artigos de residência.

(C) habitação.

(D) vestuário.

(E) transportes.

ITEM 9
Observe a equação exponencial a seguir:

16 x + 4 2x  = 32

Assinale a opção que corresponde ao valor de x que 
satisfaça essa equação. 

(A) 1 

(B) ─1 

(C) 2  

(D) ─2 

(E) 0 

ITEM 10
    A função h(t) = 4,5 + log4 (t+3) determina o 
desenvolvimento de uma árvore a partir de sua 
plantação, h(t) representa a altura da árvore em metros 
e t os anos de desenvolvimento.
Essa espécie de árvore possui seu desenvolvimento 
classificado na seguinte ordem:   
De 0 a 4 anos – ramificação
De 4,1 a 8 anos – florescimento
De 8,1 a 12 anos – polinização
De 12,1 a 16 anos – frutificação  
Sabe-se que, ao alcançar 6,5 m de altura, essa árvore 
foi derrubada.
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De acordo com as informações e a classificação do 
desenvolvimento da árvore, ela foi derrubada quando 
estava

(A) no florescimento, pois estava com 8 anos.

(B) na polinização, pois estava com 12 anos.

(C) na frutificação, pois estava com 13 anos.

(D) ainda se ramificando, pois estava com 4 anos.

(E) no florescimento, pois estava com 5 anos.

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.

 x 
 2  ─ 2.


