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Instruções
1  Este CADERNO DE QUESTÕES contém 38 questões numeradas de 1 a 35, com opção entre Inglês e Espanhol.
2  Após as questões objetivas, escreva uma redação contemplando um dos gêneros estudados ao longo do bimestre e, para a 

produção, utilize o espaço disponível para rascunho.
3  Confi ra seu CADERNO DE QUESTÕES. Caso esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique 

ao aplicador para que ele tome as providências cabíveis.
4  ATENÇÃO: após a conferência, escreva e assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA com caneta esferográfi ca 

de tinta preta.
5  Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
6  Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identifi cadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma 

responde corretamente à questão.
7  No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço compreendido no campo correspondente à opção escolhida para a resposta. 

A marcação em mais de uma opção anula a resposta.
8 ATENÇÃO: Para preencher o CARTÃO-RESPOSTA, escolha uma das opções de língua estrangeira.
9  Utilize a FOLHA DE REDAÇÃO para transcrever a versão fi nal do seu texto.
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SAEteensteens
 LÍNGUA INGLESA

1. Susan is thirteen years old and she goes to a very 
big school near London. Her favorite subjects are 
Science and Physical Education. She always gets 
up at seven thirty. She takes a shower, then she 
gets dressed and, at eight o’clock, she goes to 
school with her mother by car. She is very good 
at sports and sometimes she plays volleyball after 
school. She usually does her homework at night 
after dinner. She never goes to bed late because 
she is always tired.

It is correct to say that

a) Susan always gets up at seven o’clock.

b) Susan usually does her homework at night 
after dinner.

c) Susan always plays volleyball after school.

d) Susan never takes a shower at night.

e) Susan goes to a very big school near London 
by bus.

2. Read the following text.
Eat a Rainbown

Fruits and vegetables are good for you 
because they provide vitamins, minerals, fiber 
and a natural plant compound known as 
phytochemicals. As well as their health benefits, 
these phytochemicals are responsible for the 
color, taste and smell of a fruit or vegetable […]

Colorful food attracts our attention and they 
are really crucial to health. Eat a large variety of 
colors and types of food each day and treat your 
plate like an artist’s palette. Each color gives us 
different nutrients.

GRAIMES, Nicola. Kid’s Fun & Health Cookbook. 
New York: DK Publishing, 2007. p.18. (Adapted).

The title of a text gives us an idea of what comes 
next. Why was the word rainbow used in the title 
of this text?

a) To describe the seven groups of foods you 
should eat.

b) To associate the seven colors of the rainbow 
to the food groups.

c) To relate the importance of the food colors to 
our daily nutritional needs.

d) To explain that fruits and vegetables can be 
used in an artist’s palette of colors.

e) To justify that both the rainbow and the 
vegetables come from the nature.

3. 
Do you know?

Recycling 1 ton of paper saves:

• 17 adult trees
• 7,000 gallons of clean water
• 3 cubic yards of landfill space
• And enough energy to power up a normal 

home for six months? Put your recycle bin 
to work now!

RECYCLING Facts. Available at: www.recyclingbin.com/
Recycling-Facts. Accessed: Feb. 12, 2020. (Adapted).

In the excerpt from a recycling information site, 
the words adult, clean and normal describe some 
facts. How can we classify these words?

a) Adjectives.

b) Verbs.

c) Nouns.

d) Clean is a verb, adult and normal are adjectives.

e) Clean is an adjective, and adult and normal
are nouns.

LÍNGUA ESPANHOLA

1. 
La palta es un fruto que no solo destaca 

por su sabor, sino también por sus propiedades 
saludables, que no son escasas. Es una planta 
milenaria cuyo origen se  en América 
Central y México. En la actualidad, es uno de los 
cultivos preferidos por muchas personas porque 
ha demostrado poseer un sinfín de propiedades 
alimenticias, destacándose su alta concentración 
de proteínas y aceites insaturados. [...]

AGENDA PAÍS. Una palta al día ayuda a disminuir el colesterol 
“malo”. El Mostrador, 9 nov. 2019. Disponible en: https://www.

elmostrador.cl/agenda-pais/2019/11/09/una-palta-al-dia-
ayuda-a-disminuir-el-colesterol-malo/. Consulta: 12 feb. 2020.

La conjugación correcta del verbo encontrar que 
llena adecuadamente el espacio en el texto es

a) encontra.

b) encuentra. 

c) encoientra. 

d) encuentres.

e) encontras.

7.º ano Desafi o 1
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2. 

Fuimos a Cartagena porque nos 
que ahí está la mejor arepa de Colombia. 
Hablamos con unos lugareños y nos  a 
un sencillo restaurante en donde nos atendieron 
rebien. Se llama “La dueña de la arepa”, muy 
recomendable!

Para completar adecuadamente el testimonio, 
¿cómo se debe conjugar los verbos hablar y 
mandar?

a) hablarán – mandó

b) hablaram – mandou

c) hablaron – mandó

d) hablaran – mandió

e) hablaron – mandió

3. 

Ro
ck

et
cl

ip
s, 

In
c.

/S
hu

tt
er

st
oc

k

¿A qué hora 
se acuestan 

tus hijos?

Señala la respuesta adecuada en relación al uso 
de los pronominales.

a) Mis hijos se acuestan a las 9 de la noche.

b) Mis hijos nos acuestan a las 9 de la noche.

c) Mis hijos ses acuestan a las 9 de la noche.

d) Mis hijos les acuestan a las 9 de la noche.

e) Mis hijos os acuestan a las 9 de la noche.

LÍNGUA PORTUGUESA

4. Leia o fragmento do conto a seguir, inspirado na 
vida de Chico Mendes. 

A história de Chiquinho

[...]

Chiquinho e seus amigos, no meio da floresta, 
ouviram o grito das árvores. Os bichos corriam 
assustados. Chiquinho sentiu o seu coração bater 
forte. Todos estavam lá, olhando pra ele. As flores, 
os bichos, o Curupira, a Mãe da Mata... Foi então 
que todos, num sentimento único, todos os 
amigos de Chiquinho deram as mãos e abraçaram 
as árvores. Com esse abraço, os homens que não 
foram meninos foram empatados de derrubar a 
mata. Os meninos, com seu abraço, empataram. 
E ficaram felizes, porque perceberam que eram 
muitos e muitos chiquinhos. [...]

ZIRALDO; RAIZER, Walquiria et al. A história de Chiquinho. 
Brasília: Instituto Chico Mendes. 2009. p. 26-27.

No fragmento é empregada a expressão “homens 
que não foram meninos” para se referir aos 
homens que pretendiam derrubar as árvores. Por 
que ela é empregada? 

a) É empregada porque eles ainda não eram 
homens, mas sim crianças e se divertiam ao 
abraçar as árvores.

b) É empregada para significar que os homens 
que se dirigiram para a floresta não tinham 
intenção de brincar, e eles cumpriram seu 
objetivo.

c) É empregada para indicar que os meninos 
que estavam brincando de abraçar as árvores 
não estavam dispostos a proteger a natureza.

d) É empregada para indicar que os homens 
que tinham a intenção de derrubar árvores 
eram pessoas sem a inocência e a bondade 
atribuídas à infância.

e) É empregada porque, como esses homens não 
são pessoas, eles nunca foram crianças.

7.º anoDesafi o 1

P3_SIM_EF20_7_1B_MIOLO.indd   3 28/02/2020   10:08:06



4

SAEteensteens
5. Leia o texto a seguir.

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO

CAPÍTULO 4

MUDANÇA DOS PADRÕES DE CONSUMO

[...]

4.5. Especial atenção deve ser dedicada 
à demanda de recursos naturais gerada pelo 
consumo insustentável, bem como ao uso 
eficiente desses recursos, coerentemente com 
o objetivo de reduzir ao mínimo o esgotamento 
desses recursos e de reduzir a poluição. Embora 
em determinadas partes do mundo os padrões 
de consumo sejam muito altos, as necessidades 
básicas do consumidor de um amplo segmento 
da humanidade não estão sendo atendidas. [...] A 
mudança dos padrões de consumo exigirá uma 
estratégia multifacetada centrada na demanda, 
no atendimento das necessidades básicas dos 
pobres e na redução do desperdício e do uso de 
recursos finitos no processo de produção.

[...]
BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda 21 
Global. Disponível em: https://www.mma.gov.br/

responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-
21-global/item/606.html. Acesso em: 12 jul. 2019.

O fragmento anterior faz parte de um documento, 
assinado por centenas de países, que apresenta 
medidas para preservação do meio ambiente. A 
respeito desse documento e da esfera a que ele 
pertence, assinale a alternativa correta.

a) Como se trata de um texto direcionado 
aos governantes dos países signatários, 
construções como “especial atenção deve ser 
dedicada” são usadas com o intuito de tornar 
o texto mais formal.

b) No fragmento “A mudança dos padrões de 
consumo exigirá uma estratégia multifacetada”, 
a forma verbal escolhida para compor o texto 
é exagerada e incompatível com a formalidade 
que esse tipo de documento requer.

c) No trecho “Especial atenção deve ser dedicada 
à demanda de recursos naturais gerada pelo 
consumo insustentável”, pode-se perceber 
uma ênfase na importância do uso adequado 
dos recursos naturais, para que eles não se 
esgotem.

d) Ao afirmar que “as necessidades básicas 
do consumidor de um amplo segmento da 
humanidade não estão sendo atendidas”, o 
texto aponta para a desigualdade nos padrões 
de consumo e para a necessidade de essa 
situação ser mantida.

e) A construção “no atendimento das necessi-
dades básicas dos pobres e na redução do 
desperdício e do uso de recursos finitos” indica 
que as pessoas mais pobres são responsáveis 
pelo desperdício, pois fazem uso inadequado 
dos recursos finitos.

6. Leia o trecho a seguir, de uma crônica de Carlos 
Drummond de Andrade.

Parei para escutar. As palavras estranhas jorravam 
do interior de um Ford de bigode. Quem as 
proferia era um senhor idoso, terno escuro, 
fisionomia respeitável, alterada pela indignação. 
Quem as recebia era um garotão de camisa 
esporte; dentes clarinhos emergindo da floresta 
capilar, no interior de um fusca. Desses casos 
de toda hora: o fusca bateu no Ford. Discussão. 
Bate-boca.  velho usava o 
repertório de xingamentos de seu tempo e de 
sua condição: professor, quem sabe? Leitor de 
Camilo Castelo Branco.

ANDRADE, C. D. De notícias & não notícias faz-se a crônica. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1977, p. 55-56. Disponível 
em: http://lelivros.love/book/baixar-livro-de-noticias-e-nao-

noticias-faz-se-a-cronica-carlos-drummond-de-andrade-em-
pdf-epub-e-mobi-ou-ler-online/. Acesso em: 10 jul. 2019.

Assinale a alternativa que indica o artigo
adequado para o preenchimento da lacuna e dá 
a explicação correta para a escolha.

a) Artigo indefinido masculino singular, uma vez 
que a expressão “um velho” pode se referir a 
uma pessoa idosa genérica.

b) Artigo definido masculino singular, pois a 
expressão “um velho” é mais adequada para 
atenuar o caráter pejorativo do adjetivo “velho”.

c) Artigo definido masculino singular, já que a 
expressão “o velho” se refere a um personagem 
que aparece no texto pela primeira vez.

d) Artigo indefinido masculino singular, uma 
vez que a expressão “um velho” não se 
refere a nenhum personagem mencionado 
anteriormente no texto.

e) Artigo definido masculino singular, pois a 
expressão “o velho” se refere a um personagem 
mencionado anteriormente no texto.

7.º ano Desafi o 1
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7. Leia o trecho a seguir, de um cordel.

Brasi caboco num sabe
falá ingrês nem francês,
munto meno o português
qui os outros fala imprestado…
Brasi caboco num inscreve;
munto má assina o nome
pra votar pru mode os home
Sê gunverno e diputado
Mas porém. Brasi caboco,
é um Brasi brasileiro,
sem mistura de instrangero
Um Brasi nacioná!

LUZ, Zé da. Brasi caboco. Disponível em: http://www.
ablc.com.br/brasi-caboco/. Acesso em: 9 fev. 2020.

Nesse fragmento é possível identificar uma 
característica do gênero cordel. Trata-se de

a) textos desprovidos de valor literário, por terem 
muitos erros ortográficos.

b) uso de palavras rebuscadas, em geral, 
desconhecidas do leitor.

c) versos compostos sem a presença de rimas, 
chamados de “versos brancos”.  

d) uso de uma variante linguística diferente da 
variedade padrão. 

e) texto de origem popular, cujo autor geralmente 
não pode ser identificado.

8. Leia o fragmento de notícia a seguir.

Os dois aviões da Força Aérea Brasileira 
trazendo brasileiros que estavam em Wuhan, na 
China, epicentro dos casos do novo coronavírus, 
pousaram na manhã deste domingo (9) em 
Anápolis (Goiás). Agora, os 34 repatriados ficarão 
em quarentena por 18 dias na cidade, a 55 km 
de Goiânia.

[...]

“A viagem foi muito boa, não tivemos problema 
nenhum, fomos super bem tratados por todo 
mundo”, conta um dos passageiros, que preferiu 
não ser identificado, à BBC News Brasil. “O hotel é 
muito bom, provê todas as necessidades básicas e 
mais – altíssima qualidade.”

BBC News Brasil. Coronavírus: ‘Altíssima qualidade’, diz brasileiro 
vindo de epicentro da doença sobre condições da quarentena. 

UOL, 9 fev. 2020. Disponível em: https://noticias.uol.com.br/
saude/ultimas-noticias/bbc/2020/02/09/coronavirus-altissima-

qualidade-diz-brasileiro-vindo-de-epicentro-da-doenca-
sobre-condicoes-da-quarentena.htm. Acesso em: 9 fev. 2020.

Considerando as regras de formação de palavras e 
o contexto em que a palavra sublinhada aparece, 
conclui-se que esta é

a) uma palavra primitiva, composta por um 
sufixo que tem função de atenuar o sentido 
do substantivo.

b) uma palavra formada por derivação sufixal, 
cujo sufixo dá ainda mais ênfase ao sentido 
expresso pelo adjetivo.

c) uma palavra formada por derivação prefixal, 
em que o prefixo não atribui nenhum sentido 
adicional à expressão.

d) uma palavra primitiva que pode dar origem, 
por derivação regressiva, ao substantivo alta.

e) uma palavra formada por derivação parassin-
tética, visto que, se o sufixo for excluído, sobra 
uma palavra inexistente.

9. Leia o e-mail a seguir, enviado por uma cliente a 
uma loja de eletrodomésticos.

Prezado senhor gerente,

Venho por meio desta mensagem expressar 
meu profundo descontentamento com 
o atendimento que tive em sua loja no 
último sábado, quando fui comprar uma 
televisão. Saí de casa decidida a adquirir 
o aparelho, pois já sabia dos preços e das 
condições de compra, bastando tirar algumas 
dúvidas para escolher o modelo ideal de 
TV para mim. Porém a forma como seu 
vendedor respondeu às minhas perguntas 
demonstraram o enorme desinteresse da 
parte dele em atender bem o cliente, bem 
como sua falta de cordialidade. Além disso, 
algumas de minhas dúvidas simplesmente 
ficaram sem resposta, pois o vendedor se 
limitava a responder “não sei” em vez de 
procurar alguém mais especializado que 
pudesse sanar minhas dúvidas. Sendo assim, 
não comprei a TV em sua loja e me dirigi 
até outro estabelecimento para efetuar a 
compra.

Sugiro que seus funcionários sejam 
orientados a dar mais atenção aos clientes, 
porque, senão, sua loja poderá perder mais 
vendas.

Cordialmente,
Rebecca Freitas

7.º anoDesafi o 1
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Considerando o gênero textual a que pertence 
esse texto e o contexto de sua escrita, pode-se 
afirmar que a mensagem

a) foi escrita por uma cliente com o objetivo de 
demonstrar sua simpatia e satisfação para com 
a loja em que ela comprou uma TV.

b) está escrita em linguagem inadequada, pois a 
indignação da cliente só seria compreendida 
se ela fizesse uso de um vocabulário mais 
exaltado.

c) não será compreendida pelo gerente da loja, 
pois a cliente não inseriu nenhuma explicação 
sobre o que a fez desistir da compra.

d) dificilmente será lida por alguém que possa 
resolver o problema levantado, pois a maioria 
das lojas não dispõe de espaços para o cliente 
se expressar.

e) foi enviada à loja por e-mail, porém, se 
fosse por carta, seria recomendável inserir o 
endereço da cliente, para que a loja pudesse 
enviar uma resposta a ela.

10. Leia, a seguir, um trecho da Lei n.º 6.938, de 31 
de agosto de 1981, denominada Política Nacional 
do Meio Ambiente.

[...]

DOS OBJETIVOS DA POLÍTICA NACIONAL DO 
MEIO AMBIENTE

Art. 4.º – A Política Nacional do Meio Ambiente 
visará:

I – à compatibilização do desenvolvimento 
econômico-social com a preservação da qualidade 
do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;

II – à definição de áreas prioritárias de ação 
governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio 
ecológico, atendendo aos interesses da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Municípios;

[...]

Art. 5.º – As diretrizes da Política Nacional do 
Meio Ambiente serão formuladas em normas e 
planos, destinados a orientar a ação dos Governos 
da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 
Territórios e dos Municípios no que se relaciona 
com a preservação da qualidade ambiental e 
manutenção do equilíbrio ecológico, observados 
os princípios estabelecidos no art. 2º desta Lei.

Parágrafo único - As atividades empresariais 
públicas ou privadas serão exercidas em 
consonância com as diretrizes da Política Nacional 
do Meio Ambiente.

[...]
BRASIL. Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe 
sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins 
e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, 2 set. 

1981. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/LEIS/L6938.htm. Acesso em: 3 jan. 2020.

Considerando esse texto e as características 
composicionais de textos da esfera legal, assinale 
a alternativa correta.

a) No trecho selecionado, percebe-se que a 
lei está dividida em artigos e que os artigos 
podem ou não conter um item chamado 
“Parágrafo”, sendo que o Art. 5.º dessa lei 
contém um “parágrafo único”.

b) Leis são textos que precisam ser entendidos 
por todas as pessoas, por esse motivo elas são 
escritas em linguagem simples e, por vezes, 
informal, para que ninguém tenha dúvidas 
sobre o que determinam.

c) Considerando o parágrafo único que compõe 
o artigo 5.º dessa lei, fica claro que as empresas 
não precisam seguir a legislação, pois esta serve 
apenas para ordenar a vida dos cidadãos.

d) Cada artigo de uma lei é independente 
dos demais, devendo ser considerado e 
compreendido separadamente dos outros 
artigos que compõem a lei em questão.

e) Essa lei, relacionada ao meio ambiente, é 
destinada apenas às regiões do Brasil em que 
há áreas de proteção ambiental, pois ela visa 
dispor sobre o uso e a conservação de tais áreas, 
restritas a apenas alguns estados da União.

ARTE

11. As tecnologias de gravação e reprodução musical 
revolucionaram a forma de fazer e ouvir música. 
Com a possibilidade de gravar sons com o uso 
de microfones e produzir, por meio de geradores 
eletrônicos, sonoridades que não imitavam 
nenhum som já existente, surgiram diferentes 
gêneros musicais, como a música concreta, a 
música eletrônica e a música eletroacústica.

7.º ano Desafi o 1
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Considerando as recentes mudanças com relação 
ao espaço de composição musical e os diferentes 
estilos musicais surgidos por meio da relação 
entre música e tecnologia, é correto afirmar:

a) A sofisticação dos home-studios e dos softwares
musicais tornaram a música eletrônica restrita 
a compositores e pessoas com conhecimentos 
musicais.

b) Com as novas tecnologias, equipamentos 
como samplers, teclados e sequenciadores 
não são mais utilizados na música eletrônica.

c) As novas tecnologias possibilitaram que a 
música concreta deixasse de manipular os 
sons gravados e passasse a criar sons com base 
em softwares musicais.

d) As novas tecnologias, como softwares e 
aplicativos, descaracterizaram a música 
eletroacústica, que deixou de utilizar qualquer 
material sonoro nas composições.

e) Com o desenvolvimento de softwares musicais 
e home-studios, a produção musical de 
diferentes gêneros se tornou acessível até para 
quem não é músico.

12. No espetáculo Biped (1999), o coreógrafo Merce 
Cunningham utilizou imagens digitalizadas dos 
corpos dos dançarinos e dançarinas para criar 
“corpos abstratos” que dançavam ao mesmo 
tempo que os artistas, unindo o movimento real 
e o virtual em cena.

Considerando a relação entre dança e tecnologia, 
é correto afirmar:

a) A base para o trabalho dos dançarinos e 
dos coreógrafos deve ser o corpo e seus 
movimentos, assim os recursos das novas 
tecnologias não podem ser o motivo principal 
ou o tema central das criações artísticas.

b) A dança manifesta a relação dos indivíduos com 
seus corpos em movimento, por isso as novas 
tecnologias não contribuem com o processo 
de pesquisa e estudo do movimento dançado.

c) As novas tecnologias viabilizam diferentes 
formas de expressão, criação e encenação 
coreográfica, como sequências de movimentos 
que podem ser executados por bailarinos reais 
e virtuais.

d) A videodança é uma forma de uso das 
novas tecnologias na dança que possibilita 
o registro e a reprodução em audiovisual das 
coreografias, sem a apropriação da mídia e a 
inserção de valores estéticos e poéticos.

e) A projeção de imagens durante o espetáculo 
de dança tem a função visual de compor o 
cenário, pois a dança só pode ser realizada 
pelo movimento do corpo real, ou seja, pelos 
dançarinos e dançarinas.

HISTÓRIA

13. Na Europa dos séculos XIV e XV, uma série de 
fatores levou, pouco a pouco, ao declínio do 
feudalismo. Entre eles, podemos mencionar as 
mudanças climáticas, que causaram uma crise 
na agricultura que levou à falta de alimentos, a 
carestia e o consequente enfraquecimento da 
população, que ficou suscetível a doenças como 
a famosa Peste Negra (que matou cerca de um 
terço da população europeia). Nesse mesmo 
período, o poder da Igreja Católica passou 
por uma séria crise, chegando até mesmo a 
ser questionado. Conflitos entre reis e papas 
marcaram a época; no ano de 1378, a Igreja 
Católica chegou a ter dois papas:  um em Roma e 
outro na cidade de Avignon, na França. Ao mesmo 
tempo, surgiram, com bastante força e aceitação 
por parte do povo, ideias divergentes daquelas 
pregadas pelo catolicismo: as chamadas heresias 
questionavam o poder e o luxo do clero católico. 
Ocorreu, também, entre os anos de 1337 a 1453, 
o conflito entre ingleses e franceses conhecido 
como Guerra dos Cem Anos. Além de mortes 
nos campos de batalha, a população, tanto de 
ingleses quanto de franceses, sofria com a falta 
de alimentos, a destruição das terras cultiváveis 
e a alta cobrança de impostos, que servia para 
sustentar o conflito. Essa população, assolada 
pela fome, pela peste e pela guerra, reagiu e se 
manifestou por meio de uma série de revoltas 
camponesas. Na França, essas revoltas foram 
chamadas de jacqueries, cujo nome deriva de 
Jacques, nome próprio comum na região e 
associado aos camponeses pobres.
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Com base no texto e em seus conhecimentos 
sobre o tema, identifique a sentença que 
apresenta corretamente os fatos que provocaram 
a crise do feudalismo nos séculos XIV e XV.

a) É possível afirmar que a crise europeia, que pôs 
fim ao feudalismo, teve como causa exclusiva 
a Guerra dos Cem Anos.

b) A fome, a guerra e a peste são uma síntese 
dos acontecimentos ocorridos na Europa que 
levaram o feudalismo ao declínio.

c) A Peste Negra foi causada pelo enfraquecimento 
da população diante do conflito ocorrido entre 
Inglaterra e França.

d) O surgimento de heresias que questionavam 
o poder e o luxo dos clérigos fez com que a 
Igreja tivesse dois papas.

e) As jacqueries foram movimentos revoltosos 
dos camponeses contrários à existência de 
um papa em Avignon, na França.

14. 
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MICHELANGELO. Davi. 1501-1504. Escultura. 
Florença, Galleria dell’Accademia.

Davi é uma das esculturas mais famosas da 
história da arte, foi feita pelo artista Michelangelo 
em 1501. Atualmente, a escultura está na Galeria 
da Academia de Florença. A obra , que tem 5,17 
metros de altura, é feita de mármore branco, de 
acordo com as tradições italiana e romana, foco 
do renascimento italiano. A escultura refere-se à 
história bíblica de Davi e o filisteu Golias, segundo 
a qual, o soldado gigante Golias é derrotado 
por Davi, ainda um jovem rapaz, que ajuda os 
israelitas a vencerem a batalha contra os filisteus. 
Muitas vezes antes essa história foi representada 
de várias formas, mas Michelangelo optou por 
esculpir um Davi sem Golias, ressaltando o 
sentido humanista da obra.

Considerando a imagem e o texto, qual das 
alternativas explica uma característica do 
Renascimento?

a) A imagem e o texto ressaltam a visão teocêntrica 
de mundo do período renascentista ao retratar 
um personagem bíblico.

b) A imagem e o texto trazem o tema do 
Renascimento, que está focado na reprodução 
exclusiva de histórias bíblicas.

c) A imagem e o texto representam a valorização, 
pelos artistas do Renascimento, de temas da 
Antiguidade Clássica.

d) A imagem e o texto ressaltam a valorização 
do sentido humanista da obra do artista 
Michelangelo, esculpida no período 
renascentista.

e) A escultura Davi, do artista renascentista 
Michelangelo, é uma obra realizada seguindo 
as tradições artísticas do povo judeu.

15. A Reforma Protestante, que ocorreu na região que 
hoje corresponde à Alemanha, foi impulsionada 
por diversos religiosos, políticos e intelectuais, e 
teve como um de seus principais representantes o 
padre Martinho Lutero. A Reforma acarretou uma 
série de transformações na Europa do século XVI 
e teve grande repercussão nos séculos seguintes. 
Para além de temas religiosos, ela teve grande 
influência no âmbito político: primeiramente, 
de maneira indireta, visto que interrompeu uma 
hegemonia exercida pela Igreja Católica, que 
tinha grande influência nos assuntos políticos dos 
países europeus; em segundo lugar, teve atuação 
direta em alguns países, como a Inglaterra e a 
Suíça. No Inglaterra, o rei Henrique VIII conseguiu 
consolidar seu poder por meio dessa ruptura 
religiosa. Na Suíça, João Calvino estabeleceu um 
governo reformado, conhecido como calvinista 
(ou puritano), com sede em Genebra. No âmbito 
econômico também foi possível observar que 
os adeptos do calvinismo estabeleceram para 
si uma moral religiosa alicerçada nos valores do 
trabalho, da poupança e de uma vida dedicada 
aos princípios de prosperidade. Mais que uma 
reforma teológica, a Reforma Protestante foi 
um elemento fundamental da transição do 
feudalismo para o capitalismo na Europa do 
período Moderno.
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Com base na leitura do texto anterior e em seus 
conhecimentos sobre a Reforma Protestante, 
assinale a alternativa correta.

a) A Reforma Protestante teve seu início na 
região atual da Alemanha e foi deflagrada, 
entre outros, por Martinho Lutero.

b) A Reforma Protestante foi um evento que 
teve início do século XVI e teve repercussão 
unicamente de caráter religioso.

c) Na Inglaterra, o movimento reformista esteve 
vinculado aos valores morais do calvinismo, 
centrados na doutrina da prosperidade.

d) Residente em Genebra, o reformador João 
Calvino consolidou seu poder na Suíça, 
mantendo os mesmos valores do catolicismo.

e) A Reforma Protestante teve pouco impacto 
nas transformações políticas e econômicas 
ocorridas na Europa Moderna.

16. Os monarcas conseguiram unificar o território 
graças a um exército permanente financiado 
por banqueiros, comerciantes e burgueses. Os 
reis precisavam de dinheiro, e os comerciantes 
e burgueses exigiam o livre trânsito entre 
os territórios para vender suas mercadorias. 
Monarcas e burgueses formaram uma aliança 
que permitiu, entre outras consequências, a 
formação das monarquias nacionais europeias. 
O rei se tornou a força suprema dessa ordem, 
justificando seu poder com base no direito 
romano. A diplomacia foi usada para aumentar 
o poder das monarquias além de suas fronteiras. 
O poder soberano dos reis implicava o direito de 
declarar guerra e paz, nomear ministros, criar leis 
e moedas e impor impostos e tributos.

Com base no texto, assinale a única alternativa 
correta sobre a formação dos Estados Nacionais.

a) A unificação territorial conquistada pelos 
monarcas só foi possível graças aos conflitos 
dos reis contra banqueiros, comerciantes 
e burgueses.

b) Os reis desejavam garantir o livre trânsito de 
mercadorias em suas terras, de modo que 
tivessem possibilidade de competir com 
comerciantes e burgueses.

c) O Direito Romano havia sido superado na 
Antiguidade e, portanto, não era mais um 
instrumento de garantia de lei e ordem nos 
Estados Nacionais.

d) Para além das fronteiras dos Estados Nacionais, 
foi utilizada diplomacia para aumentar o poder 
das monarquias, no entanto, o rei não poderia 
declarar guerra ou propor a paz.

e) Os soberanos eram detentores de grande 
poder, sendo possível a eles interferir na 
economia, no comércio, na legislação e em 
todos os aspectos políticos e sociais do Estado.

GEOGRAFIA

17. Leia o texto a seguir.

[...] assinado em 1750, impôs uma nova 
agenda à administração colonial portuguesa 
em relação às suas colônias na América, 
particularmente àquelas conquistadas no 
século anterior. Debatendo-se com a escassez de 
recursos, própria do período, a Metrópole teve 
de encontrar alternativas para povoar e tornar 
economicamente interessantes as vastas áreas 
que compreendiam todo o território ao Norte e 
a Oeste da América Portuguesa.

FERNADES, Fernando Roque. Disponível em: https://
tinyurl.com/rgjrrk6. Acesso em: 27 dez. 2019.

O texto retrata o Tratado de

a) Utrecht, que estabelecia o Rio Oiapoque como 
limite entre o Brasil e a Guiana Francesa.

b) Ayacucho, pois esse tratado inseriu o Acre 
como estado brasileiro.

c) Madri, que estabeleceu as normas de ocupação 
da América do Sul.

d) Tordesilhas, que dividia as áreas de influência 
entre Portugal e Espanha.

e) Petrópolis, que formalizou a permuta das 
terras entre Brasil e Bolívia.

7.º anoDesafi o 1
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18. Observe os mapas a seguir.
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Os mapas representam, respectivamente, as 
regionalizações em

a) quatro brasis, macrorregiões e geoeconômicas.

b) geoeconômicas, quatro brasis e macrorregiões.

c) quatro brasis, geoeconômicas e macrorregiões.

d) macrorregiões, quatro brasis e geoeconômicas.

e) geoeconômicas, macrorregiões e quatro brasis.

19. Observe a tabela a seguir.

Região População Área (km2)

Norte 15 864 454 3 853 843,71

Nordeste 53 081 950 1 554 291,30

Centro-Oeste 14 058 094 1 606 234

Sudeste 80 364 410 924 614,18

Sul 27 386 891 576 783,82

Brasil 211 000 000 8 510 820

IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil 
em números. Rio de Janeiro: IBGE, 2017. v. 2. p. 86. 

Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/
periodicos/2/bn_2017_v25.pdf. Acesso em: 11 fev. 2020.

Com base na tabela, pode-se afirmar que a região

a) Sul é menos povoada que a região Nordeste.

b) Sudeste é a mais populosa e povoada do Brasil.

c) Norte apresenta a maior população relativa.

d) Nordeste apresenta a maior população 
absoluta.

e) Centro-Oeste apresenta a menor densidade 
demográfica.

20. Observe a imagem a seguir.
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Passageiros pegam o metrô em direção à 
região metropolitana de Salvador (2017).

A imagem retrata um tipo de migração muito 
comum no Brasil, denominada

a) urbano-urbano, em que a população se 
muda de uma cidade para outra em busca 
de melhores oportunidades de emprego e 
qualidade de vida.

b) êxodo urbano, deslocamento populacional da 
cidade em direção ao campo.

c) êxodo rural, deslocamento populacional do 
campo em direção ao espaço urbano.

d) sazonal, que ocorre levando-se em 
consideração às estações do ano.

e) pendular, em que pessoas se deslocam 
diariamente para outras cidades para trabalhar 
ou estudar e retornam no final da jornada.

7.º ano Desafi o 1
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FILOSOFIA

21. Um texto científico deve abordar fatos, suas causas 
e consequências, tendo sempre por base estudos 
rigorosos. Além disso, sua linguagem deve ser 
objetiva e precisa. Já o texto mitológico explica a 
realidade por meio de uma narrativa poética e cheia 
de metáforas, e pode recorrer a deuses para isso.

Pensando nessas definições, leia os textos a 
seguir.

TEXTO I

Tritão era um semideus ligado ao mar, pois 
era filho de Anfitrite e de Poseidon, o deus dos 
mares e oceanos. Tritão tinha a aparência de um 
homem, exceto pelo fato de sua parte inferior 
ser como uma cauda de peixe, o que o ajudava 
a nadar pelos mares. Ele anunciava a chegada 
de Poseidon soprando em uma concha e tinha 
a função de acalmar as tempestades e domar as 
ondas ferozes. Segundo o poeta Ovídio, quando 
Poseidon desejava que as águas se acalmassem, 
mandava que Tritão tocasse sua concha.

TEXTO II

O fenômeno [das ondas gigantes] tem sido 
objeto de estudo, mas ainda não se conhece 
muito a respeito. O que se sabe, até agora, é que 
ele pode surgir em zonas mais costeiras, ou seja, 
não tão profundas, e se formam geralmente de 
três maneiras:

1 -  Interação da onda com o fundo gerando um 
ponto focal de energia [...]

2 -  Interação das ondas com correntes marinhas 
fortes [...]

3 -  Interação de diferentes ondas com 
características similares [...].

ENTENDA como se formam as ondas gigantes que abalam 
os navios. Terra. Disponível em: https://www.terra.com.

br/noticias/ciencia/entenda-como-se-formam-as-ondas-
gigantes-que-abalam-os-navios,a36836661fcea310VgnCL

D200000bbcceb0aRCRD.html. Acesso em: 1.º jan. 2020.

As características dos Textos I e II são, 
respectivamente:

a) Mitológicas e científicas – no primeiro, 
utilizam-se elementos sobrenaturais para 
explicar a realidade; no segundo, procura-se 
entender um fenômeno por meio de uma 
explicação puramente natural.

b) Mitológicas e mitológicas – ambos tentam 
estudar o fenômeno das ondas gigantes por 
meio de uma explicação racional.

c) Científicas e científicas – os dois textos recorrem 
aos deuses para explicar os fenômenos da 
realidade.

d) Científicas e mitológicas – o primeiro texto 
mostra por meio de uma narrativa poética 
como funciona um fenômeno natural; e o 
segundo utiliza uma linguagem mais objetiva.

e) Científicas e científicas – os dois textos expli-
cam as ondas gigantes como fruto de elemen-
tos exclusivamente naturais e racionais.

22. Leia o texto a seguir.

As decisões públicas eram tomadas com base no 
voto; mas só podiam votar os homens adultos 
[…], o que equivalia de 10% a 20% da população. 
[…] Mulheres estavam excluídas, assim como os 
[…] escravos […]. O sistema ateniense era direto, 
em vez de representativo: mês a mês, todos os 
cidadãos que se encaixassem nos requisitos 
reuniam-se em uma Assembleia […], onde os 
assuntos de Estado eram discutidos e submetidos 
à votação. Qualquer um podia defender seu 
ponto de vista; a habilidade em realizar discursos 
engenhosos e convincentes tornou-se a mais 
apreciada virtude entre todas as classes sociais.

BOTELHO, José Francisco. Uma breve história da 
filosofia. São Paulo: Abril, 2015, p. 48. (Adaptado).

Que trecho do texto retrata de maneira precisa 
aquilo que os sofistas, filósofos da Atenas 
democrática antiga, valorizavam?

a) “Mulheres estavam excluídas, assim como os 
[…] escravos”.

b) “A habilidade em realizar discursos engenhosos 
e convincentes tornou-se a mais apreciada 
virtude”.

c) “As decisões públicas eram tomadas com base 
no voto”.

d) “[…] mês a mês, todos os cidadãos que se 
encaixassem nos requisitos se reuniam em 
uma Assembleia”.

e) “[…] os assuntos de Estado eram discutidos e 
submetidos à votação”.

7.º anoDesafi o 1
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23. Leia o fragmento de texto a seguir.

[…] Diante de tal observação, o interlocutor 
começa a hesitar em suas respostas e, de 
modo gradativo, Sócrates vai intensificando 
seus questionamentos até que o interlocutor 
reconheça a insuficiência de suas próprias 
opiniões sobre o tema central do diálogo.

TOURINHO, Carlos Diógenes C. Saber fazer 
filosofia: da Antiguidade à Idade Média. 

Aparecida: Ideias & Letras, 2010. p. 75-76.

O texto descreve o método pelo qual Sócrates 
procurava fazer com que a pessoa com quem 
conversava – seu interlocutor – chegasse mais 
perto de uma verdade mais sólida. Qual das 
alternativas expressa esse método?

a) Uma aula expositiva que ensinasse aos alunos 
o que é verdadeiro e o que é falso.

b) Um bate-papo entre amigos que deixasse a 
pessoa à vontade para expressar sua opinião, 
mesmo que ela fosse falha.

c) Um texto escrito que, pela leitura, fizesse a 
pessoa se sentir mais sábia.

d) Perguntas provocativas que levassem a pessoa 
a refletir e a reconhecer sua própria ignorância.

e) Oferecimento de respostas prontas sobre o 
assunto tratado no debate, para que a pessoa 
aprendesse mais rápido.

MATEMÁTICA

24. Leia o fragmento de texto a seguir sobre o inverno 
de 2019 no Brasil.

Inverno de uma semana

No calendário, o inverno se estende até o dia 
23 de setembro, mas o frio do inverno de 2019 
ocorreu todo nos primeiros 10 dias de julho.
Podemos dizer que todo o frio de 2019 veio com a 
forte massa de ar polar que passou sobre o Brasil 
entre 4 e 9 de julho, sendo que os dias de frio mais 
extremo foram 6 e 7 de julho.

Nevou em várias áreas do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina, inclusive em regiões de baixa 
altitude, nos dias 5 e 6 de julho de 2019. [...]

No dia 7 de julho, a temperatura chegou a 
–9,2 °C em Urupema (Epagri-Ciram), na parte mais 
elevada da serra de Santa Catarina, e –7,1 °C em 
General Carneiro (INMET), no sul do Paraná.

Destaca-se também a temperatura de –0,1 °C 

em Ituiutaba (INMET), no Triângulo Mineiro, 
–1,2 °C em Rio Brilhante (INMET), em Mato Grosso 
do Sul. [...]

No dia 8 de julho, a região de General 
Carneiro (PR) registrou –5,2 °C (INMET) e no 
Parque Nacional do Itatiaia, na altitude de
2 450  metros, a temperatura chegou a –8,1 °C 
(INMET). [...]

PEGORIM, Josélia. El Niño x onda de frio de julho 2019. 
Clima Tempo, 9 jul. 2019. Disponível em: https://www.

climatempo.com.br/noticia/2019/07/09/el-nino-x-onda-
de-frio-de-julho-2019-6353. Acesso em: 17 jan. 2020.

De acordo com as informações do texto, a menor 
temperatura entre os dias 7 e 8 de julho foi 
registrada
a) em General Carneiro.
b) em Urupema.
c) em Ituiutaba.
d) em Rio Brilhante.
e) no Parque Nacional do Itatiaia.

25. Camila observou em seu extrato bancário que tinha 
um saldo de R$645,00. Observe o extrato bancário 
de Camila depois do pagamento do aluguel.

Saldo anterior: +R$645,00

Saldo atual: –R$98,00

EXTRATO BANCÁRIO

Qual o valor que Camila usou para pagar o 
aluguel?
a) R$645,00.
b) R$98,00.
c) R$643,00.
d) R$547,00.
e) R$743,00.

26. O professor perguntou aos alunos do 7.º ano 
quais são os cinco primeiros múltiplos de 12. 
Observe as respostas de alguns desses alunos.

Aluno Resposta

Ana 0, 12, 24, 36, 48

Bruno 12, 24, 36, 48, 60

Caio 0, −12, −24, −36, −48

Maria 1, 2, 3, 4, 6

Bia 0, 12, 144, 1 728, 20 736
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Qual o nome do aluno que respondeu 
corretamente à pergunta do professor?
a) Maria.
b) Ana.
c) Caio.
d) Bia.
e) Bruno.

27. Lúcia, Marina, Eva, Ana e Carla fizeram cestas no 
último jogo de basquete do time da escola. Nesse 

jogo, Lúcia marcou 
1
3

 do total de pontos, Marina 

marcou 
1
6

, Eva marcou 
1
5

 do total de pontos, e 

Ana e Carla marcaram 
1
10

 do total de pontos 

cada uma. Quem marcou a maior quantidade de 
pontos nesse jogo?
a) Lúcia.
b) Marina.
c) Eva.
d) Ana.
e) Carla.

28. Vítor traçou no caderno as retas r e s, paralelas, 
cortadas pela reta transversal t.

kv
ec

to
r/

Sh
ut

te
rs

to
ck

r

s

t

53°

c
b

a

Qual a medida do ângulo b?
a) 53°
b) 180°
c) 127°
d) 90°
e) 37°

29. O judô é um esporte de combate que proíbe 
qualquer forma de soco ou chute. O objetivo 
desse esporte é conseguir um ippon, derrubando 
o adversário no chão. A área de combate desse 
esporte é formada por um espaço quadrado de 
64 m² de área.

Quanto mede o comprimento do lado desse 
espaço quadrado de combate do judô?

a) 32 m

b) 16 m

c) 8 m

d) 128 m

e) 4 096 m

30. O professor de matemática do 7.º ano escreveu 
esta expressão numérica no quadro de giz.

Im
Lu

ck
y/

Sh
ut

te
rs

to
ck

2 121 4 2 3 7 15 2� � � �� �� �� � �

O resultado dessa expressão numérica é o 
número:

a) 1.

b) −10.

c) 88.

d) −9.

e) −38.
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As mudanças econômicas e sociais decorrentes 
da Revolução Industrial, que buscava cada vez 
mais produtividade, ocasionaram também 
mudanças ambientais decorrentes do uso de 
máquinas movidas a vapor, como

a) efeito estufa, em razão da emissão de gás 
carbônico durante a queima de carvão.

b) poluição atmosférica, em virtude da emissão 
em larga escala de gases poluentes que 
agravam o efeito estufa.

c) intensificação do aquecimento global, em 
razão da maior emissão de gás nitrogênio.

d) buraco na camada de ozônio, em virtude da 
maior emissão de gás carbônico na atmosfera.

e) inversão térmica, em decorrência da maior 
emissão de gases que provocam as chuvas 
ácidas.

33. O arado foi um dos maiores avanços do 
conhecimento na Pré-História. Esse instrumento 
possibilitou lavrar (arar) a terra, descompactando 
o solo e, por isso, possibilitando que as raízes 
das plantas se desenvolvessem mais. A partir do 
início da utilização do arado e de outras técnicas 
agrícolas, as populações humanas começaram 
a se estabelecer em aldeias, principalmente às 
margens de rios.

TR
U

N
CU

S/
Sh

ut
te

rs
to

ck

A invenção do arado, uma máquina simples, 
possibilitou o(a)

a) estilo de vida mais nômade.

b) desenvolvimento da pecuária.

c) irrigação do solo com maior rapidez.

d) aumento da produção agrícola.

e) redução de insetos nas lavouras.

CIÊNCIAS

31. Os Gases de Efeito Estufa (GEE) são compostos 
gasosos capazes de absorver radiação na 
frequência do infravermelho, aprisionando 
calor na atmosfera. Ao reter calor, e à medida 
que as atividades humanas contribuem para 
o rápido aumento de suas concentrações na 
atmosfera, os GEE causam a ampliação do efeito 
estufa, causando o aquecimento global. No 
Brasil, o desmatamento é responsável por 26,7% 
das emissões de GEE, a fermentação entérica 
é responsável por 18,4%, o setor energético 
contribui com 4,8% das emissões e a indústria 
representa 7% das emissões de GEE.

WAY Carbon. 5 fontes de gases de efeito estufa que 
merecem sua atenção. 9 fev. 2017. Disponível em: https://

blog.waycarbon.com/2017/02/5-fontes-de-gases-de-
efeito-estufa/. Acesso em: 27 dez. 2019. (Adaptado).

O componente atmosférico que está intensifi-
cando o efeito estufa por causa das ações antró-
picas é o

a) ozônio, pois esse gás impede que o calor se 
dissipe para o espaço.

b) oxigênio, pois esse gás é liberado pela respiração 
do ser humano.

c) nitrogênio, pois esse gás compõe a maior 
parte da atmosfera terrestre.

d) vapor de água, pois esse elemento favorece a 
formação das chuvas ácidas.

e) dióxido de carbono, pois esse gás é liberado 
na queima de combustíveis fósseis.

32. A  Revolução Industrial com início no século 
XVIII, na Inglaterra, modificou o processo 
produtivo, substituindo os produtos artesanais 
pelos manufaturados e máquinas movidas 
por energia a vapor, oriunda da queima de 
combustíveis fósseis, principalmente, carvão. 
Com a busca incessante para aumentar a 
produtividade e a competição econômica entre 
as grandes potências, as máquinas evoluíram 
para trabalharem cada vez mais rápido e com 
mais eficiência.

NEVES, Roberta das. Poluição do ar. Disponível em: 
http://educacao.globo.com/biologia/assunto/ecologia/

poluicao-do-ar.html. Acesso em: 27 dez. 2019.
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34. A máquina a vapor utiliza material combustível, 

como o carvão, para obter vapor d’água, que é 
mantido sob pressão e tem sua força utilizada 
para pôr em movimento um êmbolo ou pistão. Em 
quase todas as máquinas a vapor, o movimento 
retilíneo alternado do êmbolo se transforma 
em circular contínuo do eixo motor mediante 
um mecanismo biela-manivela, muito visível e 
característico nas antigas locomotivas por estar 
articulado diretamente sobre as rodas.

MÁQUINA a vapor. Disponível em: http://www.
cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo4A/
maquinavapor.htm. Acesso em: 27 dez. 2019.

Considerando o texto anterior, o princípio de 
funcionamento da máquina a vapor baseia-se

a) na conversão de calor em trabalho mecânico.

b) na redução da energia interna do êmbolo ou 
pistão.

c) na dilatação causada pelo aumento da 
temperatura.

d) na sensação térmica diferente entre as fontes 
de calor.

e) no fluxo de calor de uma fonte fria para uma 
fonte quente.

35. Os primeiros motores surgiram no século XVIII. 
Eles eram movidos a combustão externa, com a 
utilização de lenha – as famosas máquinas a vapor. 
No século XIX, apareceram os primeiros motores 
a combustão interna, nos quais o combustível, 
como a gasolina e o diesel, é queimado dentro do 
próprio motor. Os motores a combustão interna 
começaram a ser estudados e aperfeiçoados, 
sendo utilizados hoje em larga escala nos meios 
de transporte – aviões, carros, caminhões e outros 
veículos automotivos, navios, etc.

ECYCLE. Poluição dos carros: entenda seus perigos. 
Disponível em: https://www.ecycle.com.br/4179-poluicao-

de-carros. Acesso em: 1º jan. 2020. (Adaptado).

Em razão do amplo uso dos motores a combustão 
interna, um problema ambiental diretamente 
relacionado ao desenvolvimento dessa tecnologia 
surgiu, trata-se do(a)

a) desmatamento de florestas.

b) destruição da camada de ozônio.

c) contaminação das águas.

d) aumento das queimadas.

e) poluição atmosférica.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

1. O rascunho deve ser feito no espaço apropriado.

2. O texto definitivo deverá ocupar, no máximo, 25 linhas.

3. A redação que apresentar cópia dos textos motivadores terá o número de linhas copiadas desconsiderado 
na correção.

4. O texto final deve ser escrito à caneta.

5. O texto deve ser escrito em prosa.

6. Crie um título para sua redação e centralize-o na primeira linha. Inicie o desenvolvimento do texto já na 
linha seguinte.

7. O texto deve conter todos os elementos do gênero discursivo solicitado: narrador, enredo, personagens 
e indicações de tempo e de espaço.

8. A redação receberá nota zero se:

8.1 tiver até ( ou menos de) 12 (doze) linhas escritas.  
8.2 fugir ao tema ou não atender ao gênero discursivo solicitado.
8.3 apresentar parte do texto de maneira desconexa ao tema proposto. 

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I
O gênero conto tem como característica principal a síntese dramática. Ele contém apenas um conflito, 

uma só ação, uma só história, e todas as demais características são consequências dessa unidade. Não são 
encontradas digressões nem outras extrapolações, pois esse gênero flui para alcançar um único objetivo ou 
efeito. O passado ou as ações consequentes dos personagens não interessam para a história. Por isso, se um 
conto for ampliado para se tornar uma novela ou um romance, já não é conto.

SAE. 7.º ano: Ensino Fundamental: livro 1. Curitiba: SAE Digital, 2020.

TEXTO II

Homem encontra tesouro de 12 milhões enterrado em casa

Um homem, que não teve a identidade revelada, ficou rico do dia para a noite.
Ele encontrou um tesouro de 100 quilos de ouro, avaliado em US$ 3,7 milhões (R$ 12,4 milhões).
A sorte veio depois que ele herdou uma casa na Normandia, no noroeste da França.
Lá o homem encontrou moedas e barras de ouro, quando começou a mudar os móveis de lugar.
Primeiro, ele achou uma caixa de estanho cheia de moedas presas no interior de um móvel. 
Em seguida, encontrou mais moedas, cuidadosamente escondidas numa caixa onde deveria haver uma 

garrafa de uísque.
Finalmente, o herdeiro desenterrou do jardim uma pilha de barras e lingotes de ouro. 
[...]

HOMEM encontra tesouro de 12 milhões enterrado em casa. Só Coisa Boa, 23 nov. 2016. Disponível em: http://www.
sonoticiaboa.com.br/2016/11/23/homem-encontra-tesouro-de-12-milhoes-enterrado-em-casa/. Acesso em: 8 jan. 2020.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

Após relembrar algumas informações sobre o gênero discursivo conto e ler a notícia sobre um homem 
que descobriu um tesouro em casa, escreva um conto cujo enredo gire em torno da descoberta de um 
tesouro pelo personagem principal da narrativa. Dê nome aos personagens e procure atribuir a eles algumas 
características físicas e psicológicas.

RASCUNHO
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4

5

6

7
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13

14
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19
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23

24

25
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