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AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM – ADA
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL/CICLO III – 2018

CIÊNCIAS DA NATUREZA

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

ITEM 1
O choque elétrico é uma sensação senti da por uma 
pessoa quando tem seu corpo percorrido por uma 
corrente elétrica. 
Ao socorrer uma pessoa que sofreu esse ti po de 
acidente, para evitar que o socorrista também sofra 
um choque elétrico ele deve

Na situação mostrada na fi gura, o secador de cabelos 
poderia eletrocutar uma pessoa, pois:

ITEM 3
O chuveiro elétrico mostrado na fi gura possui a seguinte 
inscrição: 220 V – 900W (Posição Verão).

(A) uti lizar uma barra de ferro para empurrar a pessoa 
acidentada para longe da fonte de energia elétrica.

(B) uti lizar as mãos para empurrar a pessoa para longe 
da fonte de energia elétrica. 

(C) uti lizar um pedaço de madeira seco ou um cano de 
plásti co para empurrar a pessoa acidentada para 
longe da fonte de energia elétrica. 

(D) aguardar 5 minutos e em seguida empurrar a 
pessoa com qualquer objeto que esteja próximo 
para longe da fonte de energia elétrica. 

(A) o corpo humano possui uma resistência elétrica 
tão grande que podemos considerá-lo como uma 
substância isolante. 

(B) a água da torneira com algum ti po de impureza 
dissolvida, como por exemplo sais, bases ou ácidos, 
torna -se condutora de eletricidade. 

(C) o material que consti tui o secador sempre apresenta 
problemas e é responsável por conduzir a eletricidade 
para o corpo da pessoa.

(D) o cabo do secador que é um material metálico é o 
responsável por transmiti r diretamente eletricidade 
para o corpo da pessoa.

ITEM 2
Muitos acidentes com choques elétricos ocorrem em 
residências em virtude de falhas que comprometem 
a segurança nas instalações elétricas.  

Disponível em: <htt p://www.fazerseguranca.com/documentos/ 
acidentesrecorrentes/chapinha.pdf>. Acesso em: 25 jun. 2018.

Disponível em: <htt ps://wogel.com.br/ducha-eletrica-lorenzetti  -
relax-ultra-branca-220v-copia->. Acesso em:25 jun.  2018.
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As grandezas  representadas pelas unidades V (volt) e 
W (watt ) são, respecti vamente,

ITEM 4
A fi gura a seguir mostra uma conta de energia elétrica 
residencial.

(A) campo elétrico e voltagem.

(B) potência e capacitância. 

(C) tensão elétrica e potência.

(D) resistência e corrente elétrica.

(A) no mês de fevereiro de 2018 foram consumidos 
250 kWh.

(B) no período apurado, o mês de menor consumo de 
energia elétrica foi maio de 2017.

(C) a fatura indica expressamente que a concessionária de 
energia elétrica cobra o valor de R$ 8,21 por kWh.

(D) a média de consumo da residência no período de 
um ano foi de 195,3 kWh.

(A) chuveiro elétrico. 

(B) fi o neutro. 

(C) disjuntor. 

(D) fi o terra.

(A) o fusível, uma vez que ele interrompe a passagem 
de corrente elétrica no caso de uma sobrecarga 
no circuito.

(B) o reostato, pois tem a função de controlar a 
corrente elétrica.

(C) a resistência elétrica, pois ela é capaz de se opor 
a passagem de corrente elétrica.

(D) o gerador elétrico, por se tratar de um elemento 
de circuito capaz de converter uma modalidade 
de energia em outra.

A respeito dessa conta de energia elétrica, é 
correto afirmar que 

ITEM 5
É comum nos aparelhos elétricos a colocação de 
dispositivos de proteção de circuitos elétricos. 
Um exemplo desse tipo de dispositivo é

ITEM 6
A figura representa parte de um circuito elétrico 
encontrado em um banheiro residencial.

Entre os componentes do circuito identi fi cados na 
fi gura, aquele que tem a função de diminuir a variação 
de tensão de uma rede elétrica, eliminar as fugas de 
energia e proteger os usuários de um possível choque 
elétrico é oDisponível em: < htt ps://www.jornalopcao.com.br/ulti mas-noti cias/

consumidor-denuncia-cobranca-nao-autorizada-na-conta-de-luz-120807/>. 
Acesso em: 19 jun. 2018.

Disponível em: <htt p://instalacao-eletrica.blogspot.com/p/circuitos.html>. 
Acesso em: 19 jun. 2018 (adaptado).
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LÍNGUA PORTUGUESA

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

ITEM 1
Qual argumento melhor sustenta a tese de que o tema 
da redação do ENEM, embora não seja corriqueiro, 
não é impossível de ser desenvolvido?

ITEM 2
Em qual trecho está expresso apenas fato? 

(A) “Aqueles que criticam o instituto nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais (inep) por alegado 
excesso de dificuldade deveriam ler com mais 
atenção o caderno de questões. Havia ali elementos 
suficientes para redigir um texto.”

(B) “Suponha-se que uma redação argumente de 
modo claro que surdos devem ser educados em 
estabelecimentos especiais. A proposta destoa dos 
avanços obtidos com a política atual de inclusão, e um 
examinador pode apressar-se a reprová-la [...].”  

(C) “Entre estes está a norma do inep, cuja aplicação 
acabou barrada pelo Judiciário, que mandava dar 
nota zero para redações que desrespeitem os 
direitos humanos.”

(D) “A cláusula abusiva, ao lado de cercear a liberdade de 
expressão, daria enorme margem a interpretações 
subjetivas por parte dos corretores.”

(A) “Eram quatro os itens oferecidos: norma legal sobre o 
dever de prover educação à pessoa com deficiência; 
gráfico de queda no número de matrículas de 
surdos; [...].”

(B) “A escolha do tema constituiu modo mais inteligente 
de abordar um debate relacionado a políticas 
inclusivas sem descambar para os exageros do 
politicamente correto.”

(C) “A cláusula abusiva, ao lado de cercear a liberdade de 
expressão, daria enorme margem a interpretações 
subjetivas por parte dos corretores.”

(D) “ninguém deve ser punido por manifestar opiniões 
ou esposar valores somente porque se desviam do 
pensamento dominante. ouça-se a lição dos surdos 
em defesa da Libras [...].”

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2017/11/
1933350-o-enem-e-a-surdez.shtml?loggedpaywall>. Acesso em: 02 maio 2018. 

O Enem e a surdez

Suscitou alguma celeuma o tema deste ano para a 
redação do Exame nacional do Ensino Médio (Enem): 
“Desafios para a formação educacional de surdos no 
Brasil”. não se trata decerto de um assunto corriqueiro, 
mas tampouco se afigura impossível de desenvolver.

Aqueles que criticam o instituto nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais (inep) por alegado excesso de 
dificuldade deveriam ler com mais atenção o caderno 
de questões. Havia ali elementos suficientes para redigir 
um texto.

Eram quatro os itens oferecidos: norma legal sobre 
o dever de prover educação à pessoa com deficiência; 
gráfico de queda no número de matrículas de surdos; 
anúncio sobre preconceito no mercado profissional; 
e trecho sobre o reconhecimento oficial da Língua 
Brasileira de Sinais (Libras).

Com esse instrumental − e a capacidade indispensável 
de interpretação −, é possível elaborar ao menos uma 
exposição básica. Mostra-se frágil o argumento de que 
o examinado teria de possuir conhecimento prévio do 
assunto.

A escolha do tema constituiu modo mais inteligente 
de abordar um debate relacionado a políticas inclusivas 
sem descambar para os exageros do politicamente 
correto.

Entre estes está a norma do inep, cuja aplicação acabou 
barrada pelo Judiciário, que mandava dar nota zero para 
redações que desrespeitem os direitos humanos.

A cláusula abusiva, ao lado de cercear a 
liberdade de expressão, daria enorme margem a 
interpretações subjetivas por parte dos corretores. 
Mesmo a permanência de tal critério entre as cinco 
competências avaliadas abre brecha para decisões 
questionáveis.

Suponha-se que uma redação argumente de 
modo claro que surdos devem ser educados em 
estabelecimentos especiais. A proposta destoa dos 
avanços obtidos com a política atual de inclusão, e um 
examinador pode apressar-se a reprová-la — com o que 
estará apenas censurando uma opinião, não avaliando a 
qualidade do texto.

A análise ficaria ainda mais nebulosa em casos 
de temas tão divisivos quanto o direito ao aborto, a 
repressão ao narcotráfico ou a pena de morte. Ainda 
que haja bom senso na correção, restará inevitável 
insegurança entre os estudantes a respeito do que estão 
ou não autorizados a escrever.

ninguém deve ser punido por manifestar opiniões 
ou esposar valores somente porque se desviam do 
pensamento dominante. ouça-se a lição dos surdos em 

defesa da Libras: liberdade e respeito há em poder falar 
como se escolhe, não como outros mandam.
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ITEM 3
No trecho “Ninguém deve ser punido por manifestar 
opiniões ou esposar valores somente porque se 
desviam do pensamento dominante”, a palavra 
“esposar” signifi ca 

ITEM 5
Qual das palavras sublinhadas apresenta o senti do 
empregado para a palavra “suspender” no texto?

ITEM 6
No últi mo quadrinho, ao associar a linguagem verbal à 
não verbal, conclui-se que o homem não

ITEM 7
No trecho “Pulávamos os muros e ganhávamos os 
quintais das casas vizinhas, enormes e cheias de 
fruteiras [...]”., qual o signifi cado adquirido pela palavra 
“ganhávamos” nesse contexto?

Leia o texto e, a seguir, responda os itens 7 e 8. 

PARÁISO, Rostand. Antes que o tempo apague. 2. ed. Recife: Editora Comunicarte, 1996 
(adaptado).

Meus tempos de criança

Pulávamos os muros e ganhávamos os quintais das casas 
vizinhas, enormes e cheias de fruteiras e de toda a sorte de 
animais, gatos, cachorros, galinhas, patos, marrecos e outros 
mais. Chupando mangas, gostosas mangas, mangas-espada, 
mangas-rosa e manguitos, esses quase sempre os mais 
saborosos, dividíamos os ti mes e organizávamos as peladas 
de fundo de quintal que exigiam grande malabarismo de 
nossa parte, com as frondosas árvores para driblar e grandes 
irregularidades no terreno para contornar.

Usávamos “bolas de meia”, preparadas por nós mesmos 
com papel de jornal compactado e colocado dentro de 
uma meia de mulher, mas já começávamos a usar bolas de 
borrachas e as “bolas-de-pito”, que eram bolas de couro, 
com pito para fora e que tí nhamos o cuidado de envergar 
para dentro, para evitar arranhaduras. 

 [...]

ITEM 4
Em qual trecho está expressa a principal informação 
desse texto? 

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

Disponível em: <htt ps:planetati rinha.wordpress.com/category/hagar-o-horrivel/>. 
Acesso em: 11 jun. 2018

(A) unir.

(B) criti car.

(C) defender.

(D) enlaçar.

(A) Quero completo, mas acrescente o pepino.

(B) Quero completo, mas substi tua o pepino.

(C) Quero completo, mas reti re o pepino.

(D) Quero completo, mas levante o pepino

(A) acatou o pedido.

(B) atendeu o pedido.

(C) compreendeu o pedido.

(D) deu atenção ao pedido.

(A) Cair.

(B) Saltar.

(C) invadir. 

(D) observar.

(A) “Aqueles que criti cam o insti tuto nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais (inep) por alegado excesso 
de difi culdade deveriam ler com mais atenção o 
caderno de questões.”

(B) “Suscitou alguma celeuma o tema deste ano para a 
redação do Exame nacional do Ensino Médio (Enem): 
‘Desafi os para a formação educacional de surdos no 
Brasil.”

(C) “Entre estes está a norma do inep, cuja aplicação 
acabou barrada pelo Judiciário, que mandava dar 
nota zero para redações que desrespeitem os 
direitos humanos.”

(D) “A escolha do tema consti tuiu modo mais inteligente 
de abordar um debate relacionado a políti cas 
inclusivas sem descambar para os exageros do 
politi camente correto.”
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ITEM 8
Nos trechos, qual expressão sublinhada expressa uma 
opinião? 

ITEM 10
Ao associar as linguagens verbal e não verbal, conclui-
se que o homem, no últi mo quadrinho, está

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

Em defesa da leitura sem vergonha
Danilo Venti cinque

o sucesso de A culpa é das estrelas nos cinemas e nas 
livrarias é uma notí cia excelente para o mercado literário. 
Deveria ser comemorada por qualquer pessoa que acredite 
num futuro em que o hábito de ler seja mais difundido. 
Mas os pessimistas de sempre não perderam a chance 
de se manifestar. Para alguns críti cos literários e leitores 
eliti stas, qualquer notí cia é má notí cia. A popularidade 
dos livros juvenis, em vez de ser um alento, é um desastre 
irremediável.

Um arti go publicado há algumas semanas pela revista 
digital americana Slate sinteti za a opinião da turma do 
contra. o tí tulo já diz tudo: “Adultos que leem livros para 
crianças deveriam se envergonhar”. Ao longo do texto, a 
jornalista Ruth Graham lista moti vos pelos quais adultos não 
deveriam perder seu tempo com “A culpa é das estrelas” 
e outras obras do gênero. Diz que os livros são inocentes 
demais, incenti vam uma leitura acríti ca e oferecem uma 
grati fi cação instantânea. Para jovens leitores em formação, 
seriam um mal necessário. Mas os milhões de adultos que 
se emocionaram com a história narrada por John Green 

Leia o texto e, a seguir, responda o item 10.

Disponível em: <htt p://ti ras-do-calvin.tumblr.com/>. 
Acesso em: 11 jun. 2018

Leia o texto e, a seguir, responda o item 9.  

Bombeiros capturam cobra coral achada dentro de 
casa em Ipameri

Segundo a corporação, serpente tem cerca de um 
metro de comprimento e estava nas proximidades de 

uma mesa.

ITEM 9
Qual trecho apresenta a principal informação do texto?

(A) “Silva afi rmou que a cobra não atacou os moradores 
e também não apresentava ferimentos.”.

(B) “Bombeiros capturaram uma cobra coral dentro 
de uma casa no Setor Central de ipameri, região 
sudeste de Goiás.”

(C) “De acordo com o sargento Rafael Antônio da Silva, 
os moradores avistaram a cobra, por volta das 
19h30 de sexta-feira (8).”

(D) “‘Pegamos a cobra com a pinça, colocamos no 
tambor e transportamos até uma reserva, onde a 
soltamos’, contou o sargento.”

Disponível em: <htt ps://g1.globo.com/go/goias/noti cia/bombeiros-encontram-cobra-
coral-dentro-de-casa-em-ipameri.ghtml>. Acesso em: 11 jun. 2018. 

Por Paula Resende, G1-Go.

Bombeiros capturaram uma cobra coral dentro de 
uma casa no Setor Central de ipameri, região sudeste 
de Goiás. A serpente tem cerca de um metro de 
comprimento e estava perto de uma mesa.

De acordo com o sargento Rafael Antônio da Silva, 
os moradores avistaram a cobra, por volta das 19h30 de 
sexta-feira (8). Como há crianças na casa, eles ligaram de 
imediato para a corporação.

“Pegamos a cobra com a pinça, colocamos no tambor 
e transportamos até uma reserva, onde a soltamos”, 
contou o sargento.

Silva afi rmou que a cobra não atacou os moradores e 
também não apresentava ferimentos.

(A) “Pulávamos os muros e ganhávamos os quintais das 
casas vizinhas [...].”

(B) “[...] mangas-rosa e manguitos, esses quase sempre 
os mais saborosos [...].”

(C) “[...] dividíamos os ti mes e organizávamos as peladas 
de fundo de quintal [...].”

(D) “Usávamos ‘bolas de meia’, preparadas por nós 
mesmos com papel de jornal [...].”

(A) triste.

(B) bravo.

(C) contente.

(D) decepcionado.
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deveriam ter vergonha disso - e procurar um livro para 
adultos imediatamente.

Ruth não está sozinha. Em qualquer conversa sobre 
literatura é possível encontrar leitores que manifestam, 
com ar de superioridade, opiniões semelhantes a essa. 
Histórias policiais, fantásticas ou romances adolescentes 
são vistos como subliteratura. Seus fãs, consequentemente, 
são subleitores. Bom mesmo é ler autores clássicos ou, 
na falta deles, uma meia dúzia de contemporâneos que 
tentam imitá-los.

[...]
Basta olhar para as listas de mais vendidos para 

comprovar que as livrarias e editoras estariam em 
apuros sem o público conquistado por esses best-sellers 
supostamente inferiores. Ao dizer que romances juvenis só 
deveriam ser lidos por adolescentes, os críticos se esquecem 
do óbvio: nem todos começam a ler na adolescência. Para 
muitos adultos, as histórias acessíveis e cativantes contadas 
em romances juvenis são uma excelente introdução à 
literatura. ninguém começa lendo James Joyce. Entre ler a 
obra completa de John Green e parar nas primeiras páginas 
de Ulysses, a primeira opção me parece mais saudável e 
promissora para quem está descobrindo a leitura.

Mesmo que os fãs de autores juvenis não abram um 
só livro “adulto” em todas suas vidas, ainda assim sua 
experiência terá sido positiva. Ler um romance juvenil 
pode até ser menos enriquecedor do que ler um clássico da 
literatura, mas é muito melhor do que não ler livro algum. 
Parece bobagem, mas muitos críticos não entendem que 
essa escolha entre ler livros clássicos e ler livros populares 
não existe. Para a maioria das pessoas, a escolha é entre 
ler livros populares e fazer outra coisa: jogar videogame, 
assistir a um filme, passar a tarde no Facebook. A decisão 
de ler um livro, não importa o gênero, é uma vitória para a 
literatura.

[...]

ITEM 11
Qual argumento sustenta a tese de que o importante é 
ler um livro independente do gênero?

ITEM 12
Esse texto apresenta, predominantemente, 

(A) “Mas os milhões de adultos que se emocionaram 
com a história narrada por John Green deveriam ter 
vergonha disso [...].”

(B) “Bom mesmo é ler autores clássicos ou, na falta deles, 
uma meia dúzia de contemporâneos que tentam 
imitá-los.”

(C) “[...] os livros são inocentes demais, incentivam 
uma leitura acrítica e oferecem uma gratificação 
instantânea.”

(D) “Ler um romance juvenil pode até ser menos 
enriquecedor do que ler um clássico da literatura, 
mas é muito melhor do que não ler livro algum.”

(A) opinião, haja vista que autor opina  sobre a 
preferência de leitura das pessoas.

(B) fato, já que o autor apresenta comentários sobre o 
hábito de ler das pessoas. 

(C) fato, já que apresenta  informações e dados  sobre a 
preferência das pessoas pela leitura.

(D) opinião, haja vista que as informações sobre 
a preferência de ler das pessoas podem ser 
comprovadas.

Disponível em: <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/danilo-venticinque/
noticia/2014/07/em-defesa-da-bleitura-sem-vergonhab.html>. 

Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptado).

CIÊNCIAS HUMANAS

Leia o texto.

“A regionalização antes e, principalmente, depois da 
Segunda Guerra Mundial gerou uma fronteira abstrata, 
isso significa o surgimento de uma barreira ideológica 
entre dois grupos de países que compõem o mesmo 
continente, de um lado os aliados dos Estados Unidos 
(capitalista) e do outro lado os que apoiam a União 
Soviética (socialista) ...”.

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/geografia/europa-regional.htm>. 
Acesso em: 1º ago. 2018.

ITEM 1
A regionalização apresentada, no texto, aplicada ao 
continente europeu, denomina-se   

(A) norte e sul.

(B) demográfica. 

(C) físico-geográfica.

(D) ocidental e oriental.
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Observe o mapa.

ITEM 2
O conti nente europeu se localiza

(A) totalmente no hemisfério oriental, a Leste é banhado pelo oceano Pacífi co, e a oeste pelo 
oceano Índico. 

(B) distribuído pelos quatro hemisférios do planeta, a Leste é banhado pelo oceano Índico, e a 
oeste pelo oceano Atlânti co.

(C) no Hemisfério norte, e possui terras no hemisfério ocidental e oriental por ser cortada pelo 
Meridiano de Greenwich.

(D) totalmente no hemisfério ocidental e se limita ao norte com o oceano Glacial Árti co, a Leste 
com o oceano Atlânti co e a oeste com o oceano Pacífi co.

Observe a imagem e responda o item 3.

Disponível em: <htt p://4.bp.blogspot.com/-E1jlvOf9vSY/UZY7gSo9ti I/AAAAAAAAAAw/
QvSN_liXfo4/s1600/aborigine-5.jpg>. Acesso em: 06 ago. 2018.

ITEM 3
A imagem revela uma condição vivenciada pelos 
aborígenes, durante o processo colonizador da 
Austrália que pode ser associada à/ao
 
(A) genocídio dos povos nati vos 

(B) respeito a cultura dos povos nati vos.

(C) igualdade entre nati vos e colonizadores.

(D) submissão em relação aos colonizadores.



8
Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte - 2018

EnSino FUnDAMEnTAL 9º Ano

políticas oligárquicas e os grandes eixos de discussão 
política e ideológico do país perdem força no meio 
rural e passam a ocupar os centros urbanos do Brasil.  
Desenvolveu-se um sistema político em que prevalecia 
a defesa de interesses ou privilégios de um setor 
organizado da sociedade em detrimento do interesse 
público e com a centralização em um único partido.
          O Integralismo aparece como uma alternativa frente 
ao recente governo de Getúlio Vargas e o crescimento 
dos movimentos operário e comunista. Sob o comando 
de Plínio Salgado, considerado forte politicamente, 
conseguiu o apoio de setores médios, empresários 
e setores do operariado. Combateram o monopólio 
econômico, considerando esse uma limitação para o 
crescimento do país. 

Disponível em: <https://brasilescola.uol.com.br/historiab/a-acao-in
tegralista-brasileira.htm>. Acesso em: 10 jul. 2018.

ITEM 4
Entre as principais ideias defendidas pelos integralistas 
destacam-se 

(A) o resgate ao nacionalismo, a defesa do anarquismo e 
do liberalismo econômico.

(B) a reestruturação do militarismo, o fortalecimento do 
anarquismo e o fim do republicanismo.

(C) a abolição do pluripartidarismo, a perseguição aos 
comunistas e a ascensão de um forte líder político. 

(D) o fortalecimento do comunismo, o autoritarismo nas 
ações políticas baseadas no fascismo e a crítica ao 
socialismo.

Observe a imagem.

Disponível em:  <https://averdadedosfatos.com/jornal/e-assim-que-e-um-abrigo-anti-
bombas-da-guerra-fria/>. Acesso em: 11 jul. 2018.

ITEM 5
Após o término da Segunda Guerra, o mundo foi 
dividido em dois blocos que predominariam por 
décadas numa disputa pela hegemonia mundial. Neste 
contexto, evidenciam-se dois sistemas econômicos 
que são o

(A) Capitalismo e o Socialismo.

(B) Comunismo e o Feudalismo.

(C) Capitalismo e o Comunismo.

(D) Socialismo e a Economia mista.

Leia o texto.

“(...) A Conferência está de acordo: 1) em declarar que 
o colonialismo, em todas as suas manifestações, é um 
mal para o qual deve ser encontrado um fim urgente; 
2) em declarar que a questão dos povos submetidos à 
dominação estrangeira, à sua dominação e à exploração 
constitui uma negação dos direitos fundamentais 
do homem, é contrária à Carta das Nações Unidas 
que impede o favorecimento da paz e da cooperação 
mundial. (...). 3) reconhecimento da igualdade de 
todas as raças e adotar as medidas necessárias para 
eliminar a discriminação racial em todas as suas formas 
e manifestações, e a prevenir e combater doutrinas e 
práticas racistas.
(Declaração de Bandung) 

ITEM 6
Em 1955, na Indonésia, foi realizada a Conferência de 
Bandung, reunindo diversos países africanos e asiáticos 
recém-emancipados da colonização.  Com relação ao 
colonialismo e ao racismo, a Conferência propôs 

(A) o respeito à soberania e integridade territorial de 
todas as nações e o reconhecimento da igualdade de 
todas as raças.

(B) o respeito pelo direito de cada nação em defender-
se, individual e coletivamente, com apoio das 
grandes nações.

(C) a intervenção nos assuntos internos de outro país, 
a autodeterminação dos povos e uma política racial 
intervencionista a fim de manter a paz. 

(D) o estímulo aos interesses mútuos de cooperação 
entre alguns países asiáticos e africanos, o respeito 
pelo outro, independente da raça, com justiça e 
obrigações internacionais.

Leia o texto.

      A Ação Integralista Brasileira surge no momento 
em que novos grupos sociais aparecem no cenário 
sociopolítico do país. Ocorreu à queda das estruturas 
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ITEM 1
Observe o sistema a seguir:

     x+y=3
     ─x+y=1 

Assinale a opção que apresenta a solução desse 
sistema.

{

(A)

(D)

(B)

(C)

ITEM 2
Observe os triângulos a seguir:

Os dois triângulos que são semelhantes entre si são
 

(A) triângulo 1 e triângulo 2. 

(B) triângulo 2 e triângulo 3. 

(C) triângulo 1 e triângulo 4.

(D) triângulo 3 e triângulo 4.

ITEM 3
Observe o gráfico a seguir:

MATEMÁTICA
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Assinale a opção que associa o sistema a esse gráfico.

ITEM 4
As figuras a seguir são semelhantes entre si.

O coeficiente k de redução da figura 1 para figura 2 é 

(A) maior que 0,7.

(B) entre 0,3 e 0,7. 

(C) menor que 0,3.

(D) exatamente 0,3.

ITEM 5
O ponto 0 é o centro da circunferência a seguir:

Assinale a opção que corresponde a uma corda, a um 
diâmetro e um raio, respectivamente.

(A) Vo, VA e Po

(B) Vo, Po e VA

(C) Ro, oA e Uo

(D) TS, VA e Po

ITEM 6
Observe a figura a seguir:

Os dois triângulos que são semelhantes entre si são 

(A) triângulo 2 e triângulo 3. 

(B) triângulo 4 e triângulo 2. 

(C) triângulo 1 e triângulo 4.

(D) triângulo 3 e triângulo 4.

ITEM 7
Observe o cilindro a seguir:

O volume desse cilindro é igual a

(A) V = 2 ∙ π ∙ r ∙ h. 

(B) V = π ∙ r2 ∙ h. 

(C) V = 2π ∙ r2 ∙ h.

(D) V = π ∙ r2 ∙  h 
                          2.

ITEM 8
Observe a circunferência a seguir:

x+y=─1

─x+y=5{
─x─3y=─9

─x+y=─1{
─x─3y=9

x─y=1{
x+y=5

─x+y=─1{

(A)

(B)

 

(C)

 

(D) 
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Assinale a opção que indica seu comprimento, em 
centímetros.

(A) C = 82 ∙ 3,14

(B) C = 2 ∙ 82 ∙ 3,14

(C) C = 2 ∙ 8 ∙ 3,14

(D) C = 2 ∙ 4 ∙ 3,14

ITEM 9
A figura a seguir é formada por dois triângulos 
semelhantes.

Assinale a opção que apresenta o caso de semelhança 
desses triângulos.

(A) AAA.

(B) LLL.

(C) LAL.

(D) ALA.

ITEM 10
A figura a seguir é uma pista de corrida formada por 
dois semicírculos e um retângulo.

A medida do perímetro dessa pista é um valor
Use π = 3,14

(A) que está entre 380 e 410 metros.

(B) superior a 500 metros.

(C) inferior a 380 metros.

(D) que está entre 450 e 480 metros.

ITEM 11
A figura a seguir representa um reservatório de água 
na forma cilíndrica.

O volume desse reservatório, em metros cúbicos, é um 
valor

(A) superior a 26

(B) entre 24 e 26.

(C) entre 20 e 22.

(D) inferior a 20.

ITEM 12
Dois dados perfeitos são lançados simultaneamente. 
Qual a probabilidade de que a soma dos resultados 
obtidos seja igual a 7?

(A) 1
5

(B)
5
36

(C) 1
6

(B) 1
4

64 64


