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Instruções
1  Este CADERNO DE QUESTÕES contém 48 questões numeradas de 1 a 45, 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. Last weekend, somebody broke into Alice’s 
apartment. Right now, she is at the police station 
reporting the things that were stolen.
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The following alternatives are reports from 
different victims. According to the picture of 
Alice’s apartment, choose the alternative that 
matches her statement.

a) There were some plants and flowers. There was 
a small table. There were two armchairs and 
some books on the shelf.

b) There was a cabinet. There wasn’t a coffee 
table, but there were two couches. There were 
pictures on the wall and three pendant lights.

c) There was a sofa with some cushions on it. There 
weren’t any pictures on the wall, but there was a 
clock on it. There was a shelf with lots of books.

d) There were a couch and a chair. There wasn’t 
a TV. There was a clock on the wall. There was 
a shelf with several objects on it. There were 
some pictures on the wall.

e) There was a round rug on the floor. There was 
an armchair, but there wasn’t a couch. There 
was a clock on the shelf. There was a cabinet 
with small drawers.

2. Modal verbs are usually used with another verb to 
express ideas such as possibility, ability, necessity 
or obligation. Read the following comic strip and 
observe the uses of the modal verb can.

Calvin and Hobbes by Bill Watterson

 WATTERSON, Bill. Calvin and Hobbes. Available at: 
https://www.gocomics.com. Accessed:  Jan. 3, 2020.

Calvin is

a) talking about an ability he used to have.

b) putting in a formal request

c) asking for permission.

d) making his mother an offer to help.

e) talking about an ability he has.

3. Dorothy applied to enroll in an exchange 
program, and this is an excerpt of the e-mail she 
received.

Dear Dorothy,

We sincerely thank you for interest in our 
international exchange program.

Due to the high volume of candidates and limited 
number of opportunities available, we regret to 
inform you have not been selected to participate 
in our progrma at this time.

In this e-mail, the verb regret was followed by an 
infinitive to express an idea in a formal way. If this 
verb was followed by a gerund, it would have a 
different meaning.

8.º ano Desafi o 1
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Choose the alternative that shows a verb that can 
be followed by either gerunds or infinitives and 
have its meaning changed.

a) My brother started playing basketball at school.

My brother started to play basketball at school

b)  I stopped eating ice cream.

I stopped to eat ice cream.

c) Sarah hates waking up early on Saturdays.

Sarah hates to wake up early on Saturdays.

d) They prefer walking home.

They prefer to walk home.

e) I love watching TV series.

I love to watch TV series.

LÍNGUA ESPANHOLA

1. Observa el pronóstico del tiempo para la 
Argentina.

Se puede afirmar que  en el extremo norte del país, 
en la localidad indicada en el mapa

a) nieva.

b) está soleado.

c) chispea.

d)  truena.

e)  llueve.

2. Si tienes varias cuentas de Google, añade la 
que has usado para configurar Google Home 
a  teléfono. Nota: Si el teléfono que 
está respondiendo no es , estos 
pasos no solucionarán el problema.

 GOOGLE Home y el teléfono responden a “Ok Google”. 
Google assistant help. Disponible en: https://support.

google.com/assistant/answer/7257763?co=GENIE.
Platform%3DAndroid&hl=es. Consulta: 18 ene. 2020.

¿Qué posesivos completan adecuadamente el 
texto?

a) Tuyo – tu.

b) Tú – tuyo.

c) Tu – tuyo.

d) Tu – tu.

e)  Tu – tuio.

3. El cambio climático ha pasado de ser un tema 
del que solo se hablaba en algunos medios de 
comunicación y ámbitos, a estar en las portadas 
mundiales y en boca de todos. Ha pasado de ser 
un tema puramente ambiental, a ser un debate 
económico, social, político y de derechos 
humanos, además de ser la mayor preocupación 
de los jóvenes entre 18 y 25 años. Pero, una vez 
más, los gobiernos no parecen estar al mismo 
nivel. [...]

 COLORADO, Marina. 2019, el año de la (in)acción climática. 
France 24, 23 dez. 2019. Disponible en: https://www.france24.

com/es/medio-ambiente/20191223-2019-el-a%C3%B1o-de-
la-in-acci%C3%B3n-clim%C3%A1tica. Consulta: 18 ene. 2020.

¿Qué grupo de palabras lleva tilde por las mismas 
reglas que las palabras destacadas en el texto?

a)  Últimamente, fácilmente, difícilmente.

b)  Música, académico, sábado.

c) Corazón, ananás, dominó.

d) Árbol, tórax, lápiz.

e) Hábil, café, hígado.

8.º anoDesafi o 1
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LÍNGUA PORTUGUESA

4. Leia o texto a seguir.

Astrônomos confirmam a existência 
de planetas “algodão-doce”

Novas observações do Telescópio Espacial 
Hubble confirmaram que existem planetas que 
parecem “algodão-doce”. Trata-se de exoplanetas 
jovens inchados que possuem o tamanho de 
Júpiter, mas com menos de um centésimo da 
massa. Esses objetos são uma classe rara e única 
de planetas jovens. Eles têm uma densidade 
muito baixa – daí o elo com o algodão-doce. [...]

 ASTRÔNOMOS confirmam a existência de planetas “algodão-doce”. 
Revista Galileu, 23 dez. 2019.  Disponível em: https://revistagalileu.

globo.com/Ciencia/Espaco/noticia/2019/12/astronomos-confirmam-
existencia-de-planetas-algodao-doce.html. Acesso em: 30 dez. 2019.

Muitas vezes, os textos de divulgação científica 
são publicados em forma de notícias, utilizando 
linguagem clara e acessível. Sendo assim, qual 
recurso de linguagem foi utilizado no texto com 
o uso da expressão  algodão-doce ?

a) Utiliza-se a conotação para explicar ao 
público leigo o sentido literal da expressão 
algodão-doce

b) Usa-se a conotação na expressão técnica 
algodão-doce  pois é um texto destinado 
apenas aos profissionais da área.

c) Usa-se a denotação na expressão algodão-
doce, pois é um texto formal,  ao qual somente 
profissionais da área terão acesso.

d) Utiliza-se uma comparação entre a densidade 
desses planetas com o doce  algodão-doce  a 
fim de aproximar o leitor leigo do assunto.

e) Utiliza-se a comparação de um doce com um 
planeta para deixar mais claro somente aos 
profissionais da área a descoberta científica.

5. Leia o texto a seguir.

Naquele dia o ministro chegou de mau humor 
ao seu gabinete, e imediatamente mandou chamar 
o diretor-geral da Secretaria. Este, como se movido 
fosse por uma pilha elétrica, estava, poucos instan-
tes depois, em presença de Sua Excelência, que o 
recebeu com duas pedras na mão. [...]

— Por sua causa passei por uma vergonha 
diante de Sua Majestade o Imperador!

— Por minha causa? – perguntou o diretor- ge-
ral, abrindo muito  os olhos e batendo nos peitos.

— O senhor mandou-me na pasta um 
decreto de nomeação sem o nome do funcionário 
nomeado!

— Que me está dizendo, Excelentíssim[?]...?
AZEVEDO, Artur. De cima para baixo. Rio de Janeiro: 

Difusão Cultural do Livro, 2004. Adaptado.

Com base na leitura do texto e considerando seu 
contexto, a concordância nominal correta para o 
termo destacado é

a)  excelentíssimo, pois está se referindo a um 
homem.

b)  excelentíssima, pois está se referindo a uma 
mulher.

c)  excelentíssima, pois esse termo sempre deve 
estar no feminino.

d)  excelentíssimo, pois o termo é invariável 
quanto ao gênero.

e)  excelentíssimo, pois pronomes sempre devem 
estar no masculino.

6. Leia o texto a seguir.

Nossa amizade durou, desse modo, vários 
anos, durante os quais não só o meu caráter 
como o meu temperamento [...] sofreram, devido 
ao demônio da intemperança, uma modificação 
radical para pior. Tornava-me, dia a dia, [...] mais 
irritadiço, mais indiferente aos sentimentos dos 
outros. Sofria ao empregar linguagem desabrida 
ao dirigir-me à minha mulher. [...] Meus animais 
[...] sentiam a mudança operada em meu caráter. 
Não apenas não lhes dava atenção alguma, como, 
ainda, os maltratava.

POE, Edgar  Allan. O gato preto. Disponível em: https://
www.ufrgs.br/soft-livre-edu/vaniacarraro/files/2013/04/o_

gato_preto-allan_poe.pdf. Acesso em: 30 dez. 2019.

O tipo de narrador escolhido pelo autor de um 
conto é essencial para a compreensão da história. 
No conto lido, qual o tipo de narrador escolhido 
por Poe?
a) Narrador-onipresente, pois narra a história em 

terceira pessoa.

b) Narrador-personagem, pois narra a sua própria 
história em primeira pessoa.

c) Narrador-observador, pois tem conhecimento 
limitado da história que observou.

d) Narrador-personagem, pois narra a história 
de outra pessoa, como se estivesse apenas 
observando.

e) Narrador-personagem, pois participa da 
história, porém tem conhecimento limitado 
do assunto, utilizando a terceira pessoa.

8.º ano Desafi o 1
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7. Leia o texto a seguir.

A educação na era da internet
Por Gazeta do Povo

18 nov. 2019

[...] o Brasil tem uma série de problemas 
essenciais em relação à educação em sentido 
geral, entre os quais está o desafio de elevar os 
níveis de qualidade da aprendizagem. O cenário 
atual é trágico, bastando verificar as avaliações 
de alunos brasileiros em testes internacionais, 
nos quais o Brasil ocupa sempre as últimas 
colocações. Para resolver esses problemas, o 
país precisa debater a questão dos recursos 
destinados à educação e, também, políticas 
para resolver outros problemas estruturais, 
como salários de professores, condições físicas 
das escolas, provimento de material didático e 
aproveitamento das tecnologias modernas já 
incorporadas à educação em vários países.

 A EDUCAÇÃO na era da internet. Gazeta do Povo, 18 nov. 2019. 
Disponível em: www.gazetadopovo.com.br/opiniao/editoriais/a-

educacao-na-era-da-internet/. Acesso em: 1.º jan.  2020.

O editorial se insere no campo dos textos 
jornalísticos. Com base nessa informação, qual 
o objetivo do texto anterior?

a) Revelar a opinião do jornal sobre as melhoras 
na educação brasileira.

b) Evidenciar o que os políticos estão fazendo 
para melhorar a educação brasileira.

c) Mostrar aos leitores como a educação brasi-
leira melhorou no decorrer dos anos.

d) Relatar a opinião de um jornalista específico 
sobre a educação brasileira.

e) Revelar ao leitor o posicionamento do jornal 
sobre a situação da educação no Brasil.

8. Leia o texto a seguir.

De repente os olhos bem abertos. E a escu-
ridão toda escura. Deve ser noite alta. Acendo a 
luz da cabeceira e para o meu desespero são duas 
horas da noite. E a cabeça clara e lúcida. Ainda 
arranjarei alguém igual a quem eu possa telefonar 
às duas da noite e que não me maldiga. Quem? 
Quem sofre de insônia? E as horas não passam. 
Saio da cama, tomo café. E ainda por cima com 
um desses horríveis substitutos do açúcar porque 
Dr. José Carlos Cabral de Almeida, dietista, acha 
que preciso perder os quatro quilos que aumentei 
com a superalimentação depois do incêndio. [...]

LISPECTOR, Clarice. Insônia infeliz e feliz. Jornal 
do Brasil. Disponível em: http://notaterapia.com.

br/2019/02/28/vender-alma-no-cotidiano-13-cronicas-
curtas-de-clarice-lispector/. Acesso em: 1.º jan.  2020.

A pontuação, principalmente a vírgula, tem a fun-
ção de substituir conjunções coordenativas sem 
alterar o sentido da frase. De acordo com o con-
texto da crônica, a frase destacada estaria correta 
com a substituição da vírgula por qual conectivo?

a) Saio da cama, mas tomo café.

b) Saio da cama e tomo café.

c) Saio da cama, porém tomo café.

d) Saio da cama, pois tomo café.

e) Saio da cama, por isso tomo café.

9. Leia o texto a seguir.

“Fake news” na mira
Por Flavia Lima

[Uma] manchete da Folha apontou que [...] o 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE) propõe regula-
mentação para tentar conter as chamadas “fake 
news”. [...] A ideia é que as informações sejam 
checadas antes de divulgadas e, em caso de 
contestação, que seja provado o uso de fontes de 
“notória credibilidade”. [...] A proposta deixa nas 
mãos do juiz dizer o que é fonte “de notória cre-
dibilidade”, abrindo espaço para arbitrariedades. 
Além disso, há a dificuldade de identificar o que é 
“fake news” e, na tentativa de combatê-la, o risco 
de confusão e censura não deve ser desprezado.

LIMA, Flavia. “Fake news” na mira.  Folha de S.Paulo, 
24 nov. 2019. Disponível em: www1.folha.uol.com.
br/colunas/flavia-lima-ombudsman/2019/11/fake-

news-na-mira.shtml. Acesso em: 1.º jan.  2020.

Os artigos de opinião em jornais e revistas 
demonstram a opinião de um jornalista. No texto 
anterior, qual a opinião da jornalista sobre a nova 
regulamentação do TSE em relação às fake news?

a) Segundo a jornalista, essa regulamentação 
pode confundir o combate às fake news com 
censura.

b) Para a jornalista, não há necessidade dessa 
regulamentação, pois as fake news já estão 
controladas.

c) A jornalista concorda com a regulamentação 
do TSE, pois o combate às fake news não tem 
relação com censura.

d) A nova regulamentação do TSE está de acordo 
com a opinião da jornalista, pois a censura e as 
fake news devem ser combatidas.

e) A nova regulamentação do TSE não deixa 
margem para que se confunda o combate às fake 
news com censura, de acordo com a jornalista.

8.º anoDesafi o 1
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10. Leia o texto a seguir.

Hoje é dia 30 de dezembro, tá todo mundo na 
praia ou acendendo a churrasqueira: esta crônica, 
portanto, não será lida por viv’alma. [...] O leitor 
(Adams, tô falando com você) pode achar que é 
triste escrever para ninguém. Prefiro encarar o 
desafio com otimismo. [...] como fazer bom uso 
de palavras ao vento? Bem, por exemplo, fazendo 
revelações que não teria coragem caso houvesse 
mais gente ouvindo. [...]

PRATA, Antonio.  Crônica pra ninguém. Folha de 
S.Paulo, 30 dez. 2018. Disponível em: www1.folha.

uol.com.br/colunas/antonioprata/2018/12/cronica-
pra-ninguem.shtml. Acesso em: 2 jan. 2020.

Segundo o autor da crônica, qual a vantagem de se 
escrever para ninguém?

a) A vantagem de se escrever para ninguém é 
não poder contar seus segredos.

b) O autor acredita que escrever para ninguém 
o ajuda a amenizar a tristeza.

c) Quando o autor escreve para ninguém, ele 
se sente livre para falar somente sobre a sua 
vida pessoal.

d) A vantagem de escrever para ninguém é 
poder escrever palavras sem sentido ao longo 
de todo o texto.

e) Quando escrevemos esperando que ninguém 
leia, podemos fazer revelações que não faría-
mos se alguém estivesse lendo.

11. Leia o texto a seguir.

Nunca pude entender a conversação que 
tive com uma senhora, há muitos anos, con-
tava eu dezessete, ela trinta. Era noite de Natal. 
Havendo ajustado com um vizinho irmos à missa 
do galo, preferi não dormir; combinei que eu iria 
acordá-lo à meia-noite. [...]

ASSIS, Machado de. Missa do Galo. Disponível em: 
http://www.dominiopublico.gov.br/download/

texto/bv000223.pdf. Acesso em: 22 jan. 2020.

A crase é um importante elemento da Língua 
Portuguesa. Considerando o contexto do conto, 
por que ocorre crase no termo em destaque?

a) A passagem indica hora, o que implica na 
obrigatoriedade da indicação da crase.

b) Quando não nos referimos à hora cheia, sem 
indicações de minutos, deve-se usar crase 
obrigatoriamente.

c) A expressão é feminina e deve-se usar a crase 
antes de qualquer palavra feminina, sem rela-
ção com o contexto.

d) O trecho indica o nome de um lugar e deve-se 
usar crase obrigatoriamente, sem relação com 
o contexto.

e) A passagem destacada indica hora cheia, sem 
indicação de minutos, e deve-se usar a crase 
apenas nesses contextos.

12. Leia o texto a seguir.

Há três coisas para as quais eu nasci e para 
as quais eu dou minha vida. Nasci para amar os 
outros, nasci para escrever, e nasci para criar 
meus filhos. O “amar os outros” é tão vasto que 
inclui até perdão para mim mesma, com o que 
sobra. As três coisas são tão importantes que 
minha vida é curta para tanto. Tenho que me 
apressar, o tempo urge. Não posso perder um 
minuto do tempo que faz minha vida. Amar 
os outros é a única salvação individual que 
conheço: ninguém estará perdido se der amor 
e às vezes receber amor em troca.

LISPECTOR, Clarice. As três experiências. In: LISPECTOR, C. 
Aprendendo a viver (Crônicas). Rio de Janeiro: Rocco, 2004.

Na crônica, a autora argumenta sobre suas pai-
xões na vida. Segundo Clarice Lispector, qual a 
única maneira de salvação individual?

a) Para Clarice Lispector, a melhor forma de sal-
vação individual é dar e receber amor.

b) Ela acredita que amar os filhos é a melhor 
forma de salvação individual.

c) Amar a escrita é, segundo Clarice Lispector, a 
melhor forma de se salvar individualmente.

d) Receber amor, sem dar nada em troca, é, para a 
autora, a melhor forma de salvação individual.

e) A autora argumenta que dar amor, sem nada 
em troca, é a melhor maneira de salvação 
individual.

8.º ano Desafi o 1
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13. Observe a imagem a seguir.
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Pássaros pousados em fios elétricos.

Em 2009, o músico e diretor brasileiro Jarbas 
Agneli compôs uma música ao ver a foto de pás-
saros pousados nos fios de luz. A foto foi tirada 
pelo repórter fotográfico do Jornal O Estado de 
São Paulo, Paulo Pinto, no interior do Rio Grande 
do Sul. Antes de Agneli, outros músicos contem-
porâneos haviam desenhado pássaros em suas 
partituras. É possível afirmar que Agneli teve a 
ideia de compor uma música porque

a) a imagem lembra uma partitura musical, 
os fios elétricos são um pentagrama e os 
pássaros as notas musicais. Os pássaros for-
mam notas musicais como semibreves ou 
semínimas.

b) a imagem lembra uma partitura musical, os 
fios elétricos são um pentagrama e os pás-
saros as claves musicais. Na imagem, ainda 
podemos perceber a variação de altura das 
notas, entre graves e agudos, mas não é 
possível identificar a nota musical específica.

c) a imagem lembra uma partitura musical, os 
fios elétricos são a partitura e os pássaros as 
notas musicais. A clave musical é definida 
pela cor dos pássaros, que são todos pretos.

d) a imagem lembra uma partitura musical, os 
fios elétricos são um pentagrama e os pássa-
ros as notas musicais.  Não há clave musical, 
mas é possível perceber a variação das notas 
graves e agudas.

e) a imagem lembra uma partitura musical, os 
fios elétricos são a partitura e os pássaros 
as notas musicais. Como há somente cinco 
linhas, as notas variam entre dó, ré, mi, fá e sol.

14. Leia o texto a seguir.

Não se sabe ao certo como aconteceu a 
mudança no emprego do termo coreografia, 
como sistema de notação, para a estrutura 
de organização dos movimentos do corpo no 
tempo e no espaço. A hipótese mais provável é 
a de que, como em outros casos, a marca coreo-
grafia tenha assumido tamanha popularidade 
que substituiu o produto “dança”.

TRINDADE, Ana Lígia. A escrita da dança: a nota-
ção do movimento e a preservação da memó-

ria coreográfica. Canoas: Ulbra, 2008. p. 30.

No texto, a autora aponta elementos necessá-
rios para pensar a escrita da dança. Sobre esses 
elementos e seus usos, é possível afirmar que 

a)  são quatro elementos: os movimentos, o 
corpo, o tempo e o espaço; o uso do espaço 
compreende entradas, saídas e deslocamen-
tos em cena.

b)  são cinco elementos: a estrutura, os movi-
mentos, o corpo, o tempo e o espaço; o regis-
tro dos movimentos é sempre realizado, em 
qualquer forma de dança, pelo desenho dos 
pés direito e esquerdo.

c) s ão três elementos: os movimentos, o tempo 
e o espaço; o tempo é sempre marcado por 
uma música com duração de quatro tempos 
por compasso.

d) s ão quatro elementos: os movimentos, o 
corpo, o tempo e o espaço; o corpo fica 
sempre voltado para uma mesma frente, não 
pode executar giros.

e)  são três elementos: os movimentos, o corpo e 
o espaço; o tempo não pode ser considerado 
elemento, pois é possível fazer uma dança 
sem música.
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HISTÓRIA

15. Esclarecimento [Aufklärung] é a saída do homem 
de sua menoridade, da qual ele próprio é cul-
pado. A menoridade é a incapacidade de fazer 
uso de seu entendimento sem a direção de outro 
indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa 
menoridade se a causa dela não se encontra na 
falta de entendimento, mas na falta de decisão e 
coragem de servir-se de si mesmo sem a direção 
de outrem. Sapere aude! Tem coragem de fazer 
uso de teu próprio entendimento, tal é o lema 
do esclarecimento [Aufklärung].

KANT, Immanuel. Resposta à pergunta: que é “esclarecimento” [“Aufklärung”]? 
In: KANT, Immanuel. Textos seletos. Edição bilíngue. Tradução de Floriano de 

Souza Fernandes. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 1985. p. 100-117.

O argumento de Immanuel Kant se enquadra em 
qual movimento filosófico?

a) Despotismo esclarecido, expressão que 
designa uma forma de governo inspirada em 
alguns princípios do Iluminismo europeu.

b) Racionalismo cartesiano, pensamento estabe-
lecido por René Descartes que sustenta que o 
homem não pode alcançar a verdade pura por 
meio dos sentidos.

c) Iluminismo, movimento intelectual e filosófico 
surgido na França no século XVII que tinha 
como princípio o uso da razão.

d) Empirismo, movimento que defendia que 
todo conhecimento confiável só poderia ser 
obtido por meio da experiência.

e) Liberalismo econômico, ideologia baseada na 
organização da economia de modo individua-
lista, rejeitando a intervenção estatal.

16. Leia o texto a seguir.

Trata-se do fenômeno da uberização das rela-
ções de trabalho, por meio do qual há uma explora-
ção da mão de obra por parte de poucas e grandes 
empresas, que concentram o mercado mundial 
dos aplicativos e plataformas digitais e têm como 
principal característica a ausência de qualquer tipo 
de responsabilidade ou obrigação em relação aos 
“parceiros cadastrados”, como são chamados os 
prestadores de serviços. Isso porque deixam claro 
que têm como objeto a prestação de serviços de 
tecnologia, contratados pelos “parceiros”.

OLIVEIRA, Tatiana Moreira R. de. A uberização das relações de 
trabalho. Carta Capital, 9 ago. 2019. Disponível em: https://

www.cartacapital.com.br/justica/a-uberizacao-das-relacoes-
-de-trabalho/. Acesso em: 20 dez. 2019.  (Adaptado).

A “uberização” assemelha-se a um fenômeno 
ocorrido na Europa dos séculos XVIII e XIX, 
marcado por um desenvolvimento tecnológico 
que se espalhou pelo mundo e causou grandes 
transformações no mundo do trabalho, sentidas 
até os dias de hoje. Que fenômeno é esse?

a) Êxodo rural, modalidade de migração de 
habitantes do campo para os centros urbanos.

b) Iluminismo, movimento intelectual que tinha 
como princípio o uso da razão.

c) Terceira Revolução Industrial, uma fase da 
Revolução Industrial nascida no contexto da 
Segunda Guerra Mundial.

d) Revolução Industrial, processo que garantiu 
o surgimento da indústria e consolidou o pro-
cesso  da formação do capitalismo.

e) Divisão do processo produtivo, que corres-
ponde à especialização de tarefas com funções 
específicas, no intuito de otimizar a produção 
industrial.

17. Em 1658, faleceu Oliver Cromwell, líder da 
Revolução Puritana, abrindo espaço para que seu 
filho Richard assumisse o poder. Sem as mesmas 
habilidades políticas do pai, o sucessor não con-
seguiu manter a existência da República e acabou 
deposto logo no ano seguinte. Assim, a situação 
política da Inglaterra demorou a se estabilizar, 
o que só veio a acontecer alguns anos depois, 
em 1688, quando um movimento revolucioná-
rio de caráter pacífico derrubou o absolutismo 
monárquico.

Assinale a alternativa que apresenta o movimento 
revolucionário pacífico citado no texto anterior.

a) Revolução Gloriosa.

b) Revolução Industrial.

c) República de Cromwell.

d) Revolução Puritana.

e) Atos de Navegação.
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18. Leia o texto a seguir.

Mais de 100 manifestantes são 
detidos em Paris em novo protesto 

dos “coletes amarelos”

A chefe da polícia de Paris comunicou que 
até às 13h de sábado (8h de Brasília) 106 pessoas 
foram presas na capital francesa em uma mani-
festação dos “coletes amarelos” realizada junto 
a dois outros protestos, um em defesa do clima e 
outro contra a reforma das aposentadorias. Em 
meio a um grande dispositivo de segurança – o 
Governo mobilizou aproximadamente 7.500 
policiais para evitar confrontos –, os agentes 
utilizaram gases lacrimogêneos para dispersar 
os manifestantes, que se dirigiam à avenida dos 
Campos Elíseos, onde lojas foram saqueadas em 
marchas anteriores.

MAIS DE 100 manifestantes são detidos em Paris em novo 
protesto dos “coletes amarelos”. El País, 21 set. 2019. Disponível 

em: https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/21/internacio-
nal/1569067141_324838.html. Acesso em: 20 dez. 2019.

O tema do texto anterior é uma revolta ocorrida 
na França em 2019. Comparando as revoltas 
francesas atuais com as da Revolução Francesa, 
em 1789, assinale a alternativa correta.

a) A exemplo dos sans culottes na França revo-
lucionária, que não usavam calções – moda 
entre a aristocracia –, os manifestantes atuais 
se destacam pelo simbolismo da vestimenta, 
o uso dos coletes amarelos.

b) Atos depredatórios ao patrimônio público 
e/ou privado que marcaram o ato revolucio-
nário da França atual não aconteceram na 
Revolução Francesa, em 1789.

c) Fenômenos históricos semelhantes devem 
ser avaliados sob um mesmo ponto de vista, 
pois suas similaridades são suficientes para 
caracterizar uma análise histórica.

d) Assim como na manifestação dos “coletes 
amarelos”, os sans culottes, participantes da 
Revolução Francesa, exigiam uma reforma no 
sistema de aposentadorias.

e) Em ambos os momentos históricos as manifes-
tações foram lideradas pelas elites parisienses.

19. Leia o trecho a seguir, sobre uma importante 
derrota do exército napoleônico no ano de  1812.

Na verdade, o mito de que Napoleão teria 
sido derrotado pelo “General Inverno” foi, em 
grande parte, obra do próprio Napoleão a fim 
de justificar sua gigantesca derrota. Gigantesca 
derrota essa, diretamente proporcional a sua 
ilimitada ambição.

MONDAINI, Marco. Guerras napoleônicas. In: 
MAGNOLI, Demétrio (Org.). História das Guerras. 

São Paulo: Contexto, 2013. p. 223.

A qual campanha militar de Napoleão o texto se 
refere e qual foi a estratégia usada pelo exército 
inimigo para derrotá-lo?

a) Batalha de Trafalgar – Bloqueio continental.
b) Batalha de Trafalgar – Terra arrasada.
c) Campanha da Rússia – Terra arrasada.
d) Campanha da Rússia – Ataque surpresa.
e) Batalha de Waterloo – Simulação.

20. Leia o trecho a seguir.

Art. 3. Não pode haver escravos neste territó-
rio; A servidão foi abolida para sempre.

Todos os homens nascem, vivem e morrem lá.
Art. 4. Todos os homens podem trabalhar 

em todas as formas de emprego, qualquer que 
seja a sua cor.

 HAITI. Artigos 3 e 4. Constituição do Haiti. 1801.  

Com base na leitura dos artigos da Constituição 
do Haiti e associando-os ao processo de inde-
pendência da América espanhola, assinale a 
alternativa correta.

a) O Haiti foi o único país das Américas que con-
seguiu sua independência por meio de uma 
rebelião de pessoas escravizadas.

b) A independência das colônias espanholas 
nas Américas foi realizada somente pela elite, 
os criollos, sem que houvesse participação 
popular.

c) Após a independência, os recém-formados 
países americanos gozaram de plena igual-
dade social, e o racismo não foi mais um pro-
blema a ser enfrentado.

d) A elite branca haitiana almejava a libertação 
dos cativos, com base nos ideais de liberdade 
e igualdade.

e) Ao final do século XVIII, o Haiti era uma colônia 
francesa chamada São Domingos, e produzia 
açúcar com larga utilização de mão de obra 
indígena.
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GEOGRAFIA

21. Ao longo do tempo, a população mundial 
deslocou-se pelo espaço geográfico mundial 
em virtude de diferentes motivos e fatores, 
tais como perseguições religiosas, políticas, 
étnicas, conflitos bélicos e crises econômicas, 
entre outros. Tais fatos provocaram vários tipos 
de migrações, como as internas e as externas, 
responsáveis pelas emigrações e imigrações.

Assinale a alternativa que apresenta a relação 
correta entre o fenômeno migratório e sua 
definição.

a) Imigrações são saídas de pessoas de um país 
para se fixar em outro país por causa de con-
flitos políticos, religiosos, étnicos, entre outros.

b) Migrações internas ocorrem com pessoas que 
mudam de uma região para outra dentro de 
um mesmo país.

c) Quando determinadas pessoas saem de seu 
país por motivo de perseguição política ou reli-
giosa, em busca de sobrevivência em outros 
países, dizemos que elas estão imigrando em 
relação ao país de origem.

d) Denomina-se emigração a entrada de pessoas 
que desejam morar permanentemente em 
determinado país.

e) A tendência mundial atual busca o equilíbrio 
entre emigração e imigração, para que os paí-
ses não tenham população abaixo ou acima de 
suas capacidades de manutenção.

22. A região polar denominada Ártico abrange áreas 
de altas latitudes de parte de alguns países dos 
continentes asiático, europeu e americano, no 
hemisfério Norte do planeta. Alguns grupos 
humanos adaptaram-se à paisagem gelada 
dessa região, bem como determinados tipos de 
animais e vegetais.

Por suas características específicas apresentadas 
pela localização, pode-se afirmar que no Ártico

a) os grupos humanos existentes denominam-se 
lapões, inuítes e samoiedos.

b)  nenhum tipo de vegetação desenvolve-se 
nessa região.

c) a temperatura média oscila entre 5 °C e 20 °C 
na maior parte do ano.

d)  inexistem recursos naturais aproveitáveis.

e) não há população nativa, é habitado por 
cientistas de diferentes países que têm bases 
de pesquisa ali instaladas.

23. Nas últimas décadas surgiu uma nova tendência 
migratória mundial, representada por pessoas 
que buscam aperfeiçoamento e valorização 
profissional em outros países, tais como Estados 
Unidos da América, Japão, Alemanha, Reino 
Unido, Suécia e França, onde concentram-se 
áreas de produção de alta tecnologia e mão de 
obra especializada.

 O texto descreve aspectos de um processo de 
fluxo migratório conhecido como

a)  fuga de prisioneiros que, ao obterem liber-
dade, procuram outros países para fixar 
residência, receosos de represálias em seu 
país de origem.

b) fuga de empregos, representada pela dis-
pensa de mão de obra tradicional pela robo-
tização do trabalho empresarial.

c) fuga de mercado consumidor, pela inconsistên-
cia financeira dos países de base agropastoril.

d) fuga de cérebros, representada por pessoas 
altamente qualificadas  profissionalmente, 
que buscam em outros países melhores 
condições de vida e reconhecimento pela 
capacidade e preparo que têm.

e) fuga do poder de compra, causada pela des-
valorização da moeda no país de origem, que 
impulsiona a população a buscar por países 
de moeda forte para trabalhar e residir.

8.º ano Desafi o 1

P3_SIM_EF20_8_1B_MIOLO.indd   10 28/02/2020   09:50:18



11

SAEteensteens
24. Dentre os vários fatores que influenciam na 

variedade do clima terrestre, destacam-se as 
correntes marítimas. Dependendo do local de 
origem, podem ser quentes ou frias. As cor-
rentes quentes, originadas na área equatorial, 
provocam aquecimento nas áreas onde atuam, 
conferindo-lhes características próprias, como 
temperaturas mais elevadas e incidência de 
chuvas. As correntes frias resfriam os locais por 
onde passam, causando-lhes aridez e queda de 
temperatura, o que provoca mais transtornos 
econômicos à população quanto a possibilida-
des de produção agrícola.

 Considerando as informações apresentadas no 
texto, assinale a alternativa que indica a cor-
rente responsável pela formação do Deserto do 
Atacama, localizado no Chile.

a) Corrente do Labrador, que tem origem na 
porção leste da Groenlândia e movimenta-se 
para o Sul, atuando na costa leste do Canadá, 
causando baixas temperaturas.

b) Corrente das Malvinas ou das Falklands, que 
se origina próximo às Ilhas Malvinas ou Ilhas 
Falklands,  e atua na costa litorânea atlântica 
da Argentina, do Uruguai e no Sul e Sudeste 
do Brasil.

c) Corrente de Humboldt, que age no Oceano 
Pacífico e na costa oeste da América do Sul.

d) Corrente de Bengala (ou Benguela) , que tem 
origem na porção sul do Oceano Atlântico, 
próximo à Antártida, e se movimenta em 
direção ao paralelo zero ou Equador.

e) Corrente de Benguela, cuja atuação provoca 
baixo índice pluvial, responsável pelo deserto 
do Sul da África.

25. Ao contrário do Ártico, cuja maior parte é for-
mada por um oceano congelado, a Antártida 
é um continente localizado em altas latitudes 
do hemisfério Sul, recoberto por gelo. Nesse 
continente, mediante acordos e tratados, alguns 
países signatários desses tratados instalaram 29 
bases científicas para pesquisas, com critérios 
bem definidos quanto ao uso e à ocupação 
do território. Dentre os critérios estabelecidos  
destacam-se aqueles que

a) proíbem qualquer operação militar e de tes-
tes nucleares; proíbem o lançamento de lixo 
e resíduos radioativos; exigem a cooperação 
internacional na divulgação dos resultados 
das pesquisas e na preservação dos ecossis-
temas locais.

b) permitem que qualquer país economica-
mente estruturado possa apossar-se poli-
ticamente de parte do território antártico, 
povoando-o, desde que não explorem os 
recursos naturais que degradam a natureza.

c) permitem que a Antártida seja um continente 
e uma nação, com apoio de ações colonizado-
ras e de povoamento pelos países signatários 
do Tratado da Antártida.

d) exigem cooperação mútua dos países sig-
natários na divulgação dos resultados das 
pesquisas e  permitem que qualquer país do 
Tratado da Antártida possa realizar testes 
nucleares quando achar necessári a  a reali-
zação de pesquisas que interessem a todos.

e) asseguram a proteção do meio ambiente 
antártico em todas as atividades desen-
volvidas e permitem a realização de testes 
nucleares e radioativos quando for necessá-
rio, pois ao contrário dos demais continen-
tes, a Antártida é uma área desprovida de 
população.
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26. Na atualidade, o Brasil, apesar de sérios pro-

blemas socioeconômicos internos, tornou-se 
um país receptor de imigrantes e refugiados 
de populações de várias partes do mundo, 
sobretudo de países da América Latina, onde as 
pessoas sofrem com problemas decorrentes de 
causas naturais e/ou políticos e sociais.

Entre os imigrantes que buscam encontrar no 
Brasil melhores condições de saúde, habitação 
e empregos, sobressaem-se aqueles vindos

a) do Chile, pela seca extrema, e da Colômbia, 
pelas questões sociais.

b) do Haiti, pelos terremotos, e da Venezuela, 
pelos problemas políticos.

c) do Uruguai, pelas secas, e do Haiti, pelas 
queimadas das florestas.

d) do Paraguai, pelas inundações, e da Venezuela, 
pelas erupções vulcânicas.

e) da Bolívia, pelas questões socioambientais, e 
do Haiti, por causa dos vulcões.

FILOSOFIA

27. Leia o texto a seguir, sobre o pensamento de 
Tomás de Aquino, para responder ao que se pede.

A primeira dificuldade básica que a teologia 
encontra no que se refere ao estudo racionalista 
é que seria a única ciência que trata de algo que 
ninguém sabe se existe ou não. Naturalmente, 
São Tomás de Aquino não tinha a menor dúvida 
quanto à existência de Deus, mas sabia racio-
nalmente que para alguém que não tivesse fé 
ela poderia surgir. Então ele elege o lado da fé 
e de sua crença em não discutir sobre Deus. 
Mas, quando atua como filósofo, compreende 
a rejeição dos que põem em dúvida a existência 
de Deus e se esforça racionalmente para provar 
sua existência.

SAVATER, Fernando. São Tomás de Aquino, o filósofo da fé. In: 
A aventura do pensamento. Porto Alegre: L&PM, 2015. p. 46.

Sobre teologia e filosofia no pensamento de 
Tomás de Aquino, assinale a resposta correta.

a) Enquanto a primeira rejeita as verdades da 
fé, a segunda aceita-as porque a razão é um 
dom divino concedido aos seres humanos.

b) Enquanto a primeira aceita as verdades da fé, 
a segunda exige argumentos racionais para 
provar essas verdades.

c) Enquanto a primeira busca argumentos racio-
nais para provar as verdades da fé, a segunda 
aceita essas verdades como um dom divino 
concedido aos seres humanos.

d) Enquanto a primeira aceita as verdades da 
fé, a segunda as rejeita por não terem provas 
racionais que as comprovem.

e) Enquanto a primeira rejeita as verdades da fé, 
a segunda busca provar que essas verdades 
existem como revelação divina.

28. Leia o quadrinho a seguir para responder ao que 
se pede.

Su
r/

Sh
ut

te
rs

to
ck

Afi nal, quando uma 
vela derrete, ela 
deixa de ser uma 

vela?

Muitas coisas que acredito 
serem verdadeiras vieram 

de minha percepção 
sensível.

Será que devo 
confi ar nos meus 

sentidos?

Como saber se nesse 
exato momento eu estou 
sonhando ou acordado?

Será que existem
verdades absolutas

em que posso confi ar?

Qual ideia do pensamento de Descartes está 
expressa no quadrinho lido?

a) A importância do conhecimento sensível na 
formação do conhecimento.

b) Como as ideias que temos a respeito das coi-
sas se formam em nossa mente por meio da 
racionalidade.

c) Os pensamentos que temos a respeito da rea-
lidade são formados por meio do confronto 
de ideias contrárias.

d) Os conhecimentos sensíveis não são confiá-
veis para formar um conhecimento seguro 
da realidade.

e) Os conhecimentos sensíveis são o primeiro 
acesso que temos à realidade, portanto  eles 
nos mostram como as coisas são de verdade.
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29. Leia o texto a seguir para responder ao que se 

pede.

Segundo Immanuel Kant, todo o conheci-
mento humano está alicerçado em dois troncos: 
a sensibilidade e o entendimento. Pela primeira 
são-nos dados os objetos, e pela segunda esses 
objetos são pensados. Assim podemos dizer que 
o nosso conhecimento é formado com a con-
tribuição das intuições que são fornecidas pela 
nossa sensibilidade. Contudo, essas intuições 
precisam ser articuladas por esquemas a priori
que são constitutivos da própria racionalidade 
humana, da própria condição do conhecimento. 
Isto significa que o conhecimento é adquirido, 
em parte pela experiência da relação entre o 
sujeito e o objeto, e em parte por algo que é 
produzido pelo próprio sujeito. O conhecimento 
então, para Kant, não é reprodução passiva de 
um objeto por meio do sujeito, mas construção 
ativa do objeto por parte do sujeito.

SILVA, Irineu Altair da. A sensibilidade e o entendimento: os 
dois troncos da teoria do conhecimento de Kant. Pensamento 

Extemporâneo. Disponível em: https://pensamentoex-
temporaneo.com.br/?p=2612. Acesso em: 3 jan. 2020.

De acordo com o texto lido e seus conhecimen-
tos sobre o pensamento de Kant, o conheci-
mento se forma

a) pelo entendimento, que capta as intuições.

b) pela sensibilidade, que produz conceitos na 
mente do sujeito.

c) pela sensibilidade, que forma as intuições, e 
pelo entendimento, que produz conceitos.

d) pelo entendimento, que percebe o mundo 
sensível, e pela sensibilidade, que torna essas 
percepções inteligíveis.

e) pelo entendimento que temos das coisas 
em si.

MATEMÁTICA

30. Em uma dinâmica na escola, a professora Laura 
apresentou a dízima periódica 1,15444... para os 
alunos. Depois, pediu a eles que classificassem a 
dízima entre simples e composta e apresentas-
sem a sua fração geratriz.

Assina le a alternativa que contém a classifi-
cação e a fração geratriz da dízima periódica 
apresentada.

a) Dízima periódica simples. Fração geratriz: 
1154
999

 .

b) Dízima periódica simples. Fração geratriz: 
1039
900

.

c) Dízima periódica composta. Fração geratriz: 
1039
990

 .

d) Dízima periódica composta. Fração geratriz: 
103,9
90

.

e) Dízima periódica composta. Fração geratriz:
1154
90

31.  Leia o texto a seguir.

[...] quem não adora passar o tempo com 
jogos de cartas ou de tabuleiro? [...]

Os  jogos  acab aram s e  mostrando,  de 
maneira surpreendente, uma das formas de 
entretenimento mais valiosas para a cognição e 
a inteligência. Além de estimularem o raciocínio e 
as habilidades sociais, os jogos também são uma 
excelente maneira de manter o cérebro jovem e 
saudável por mais tempo.

POR que os jogos de tabuleiro fazem bem para você. 
Metropoly, 25 jun. 2018. Disponível em: https://www.
metropolybar.com.br/por-que-os-jogos-de-tabuleiro-

fazem-bem-para-voce/. Acesso em: 13 fev. 2020.

Um clássico acompanhante para os jogos de 
tabuleiro é o dado. Considere um jogo em 
que serão usados 3 dados. Em cada jogada os 
dados serão lançados simultaneamente e os 
movimentos serão calculados de acordo com o 
resultado obtido nas faces voltadas para cima. 
A  maior pontuação é atingida sorteando-se 
as três faces dos dados iguais a 6. Calcule a 
probabilidade de se alcançar a maior pontuação.

a) 1
6

b) 3
6

c) 1
18

d) 1
216

e) 3
216
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32. Bactérias e vírus são diferenciados por meio 

de características próprias de cada um. Uma 
dessas características é o tamanho. A bactéria, 
por exemplo, pode ser visível a olho nu se 
estiver em colônias, enquanto o vírus pode ser 
visto apenas com o auxílio de microscópios 
eletrônicos. O tamanho das bactérias é de, em 
média, 0,00 11 milímetros de comprimento. Já 
os vírus, em média, têm 0,00 000002 milímetros 
de comprimento.

Os valores que representam os tamanhos das 
bactérias e dos vírus em notação científica são, 
respectivamente,

a) 1,1 · 10 –5 e 2 · 10 –9.

b) 11 · 10 –4 e 2 · 10 –8.

c) 1,1 · 10 –3 e 2 · 10 –7.

d) 1,1 · 10 –3 e 2 · 10 –8.

e) 1,1 · 10 3 e 2 · 10 8.

33. Um site de streaming (sites pagos em que o usuário 
pode assistir a séries, filmes, documentários etc. 
on-line) mapeou recentemente os gêneros de 
filmes/séries mais assistidos e quais os horários 
mais populares para cada tipo. Observe as 
informações apresentadas nos gráficos a seguir.

Gráfico 1 - Tipos de filmes/séries

Gráfico 2 - Gêneros de filmes/séries
por horários

11%

30%

41%

18%
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0

Assinale a alternativa correta sobre os gráficos 
apresentados.

a) O gráfico 1 é um gráfico de barras, excelente 
para apresentar dados que aparecem na forma 
de porcentagem.

b) Qualquer gráfico é adequado para representar 
qualquer um dos dados apresentados.

c) O gráfico de linhas é ideal para relacionar ten-
dências e variações entre dados de categorias 
distintas, conforme apresentado no gráfico 2.

d) O gráfico de setores não precisa representar 
um total.

e) O gráfico 2 não representa adequadamente as 
informações ; esse conjunto de dados estaria 
melhor apresentado em um gráfico de setores.

34. A estatura da população mundial mudou muito 
ao longo dos séculos ; uma prova disso é o registro 
que se tem dos homens mais altos ao longo da 
história.

Observe a seguir a lista das 10 pessoas mais altas 
ao longo da história.

Nome Altura (em 
metros)

Ano de 
nascimento

John Rogan 2,66 1868

Edwuard 
Beaupré 2,51 1881

Bernard 
Coyne 2,43 1897

Väinö Myllyr-
inne 2,52 1909

Don Koehler 2,48 1914

Robert Wad-
low 2,71 1918

John F. Carroll 2,61 1932

Leonid Stad-
nyk 2,57 1970

Sultan Kösen 2,51 1982

Vikas Uppal 2,7 1986

LUCAS, Adriano S. Top 10 pessoas mais altas da história. 
Top10+. Disponível em: https://top10mais.org/top-10-

pessoas-mais-altas-da-historia/. Acesso em: 17 jan. 2020.
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Leia o texto a seguir para responder às questões 
37 e 38.

Você sabe o que é uma piscina olímpica?

[...] Seus 50 metros de comprimento equiva-
lem à metade de um campo de futebol. A largura, 
de 25 metros, é suficiente para estacionar 13 Fiat 
Palio lado a lado. [...]a divisão entre as raias evita 
a formação de marola. 

COMO é uma piscina olímpica? Mundo Estranho, 4 jul. 2018. 
Disponível em:  https://super.abril.com.br/mundo-estranho/

como-e-uma-piscina-olimpica/. Acesso em: 13 fev. 2020. 

Na escola Vamos Estudar Mais, a piscina não tinha 
o tamanho de uma piscina olímpica, mas, para 
sediar o campeonato regional de natação da 
cidade, a escola resolveu ampliar as dimensões 
da sua piscina. Para que os critérios fossem aten-

didos, ela precisou aumentar em 
x
2

 m o compri-

mento da piscina e em 5 m a largura.

Observe:
2x

x

5

x
2

37. Sobre a situação apresentada, assinale a alter-
nativa correta.

a) O perímetro da piscina antes de ampliar é 
um polinômio  de grau 2.

b) Considerando os valores das dimensões de 
uma piscina olímpica, apresentados no texto 
inicial, o valor de x é 20 metros.

c) O perímetro da piscina depois da ampliação 
é considerado um monômio.

d) As dimensões finais dessa piscina são de 
20 m x 40 m.

e) A área da piscina antes da reforma é represen-

tada por 
2
2

2x
.

Os valores da média aritmética, da moda e da 
mediana dessas alturas são, respectivamente:

a) 2,57; 2,545 e 2,51.

b) 2,57; 2,51 e 2,595.

c) 2,57; 2,71 e 2,545.

d) 2,57; 2,51 e 5,09.

e) 2,57; 2,51 e 2,545.

35. Natalina saiu para comprar enfeites, pois deseja 
montar uma árvore de natal. Para isso, ela 
estabeleceu os seguintes critérios:

• as estrelas deveriam ser prateadas, azuis ou 
lilases;

• as bolas deveriam ser roxas, rosas, vermelhas 
ou brancas;

• as luzes que piscam deveriam ser amarelas 
ou brancas.

Considerando os critérios de Natalina e que 
ela terá à sua disposição todas essas cores, de 
quantas maneiras distintas essa árvore poderá 
ser montada?

a)  10

b) 4

c) 3

d) 24

e) 12

36.  Você já jogou Snake? Esse foi um jogo conhecido 
por muitos jovens e agora voltou em alguns 
modelos novos de smartphones. A ideia é  a cobra 
aumentar de tamanho  ”comendo” os pontinhos 
que aparecem na tela, mas nunca  esbarrar em 
si mesma ou cruzar por si mesma. Suponha que 
cada pedaço da cobra seja formado por um 
quadrado de lado 2x, e que ela comece o jogo em 
um formato retangular que mede 2x de altura e y 
de comprimento. Sabendo que a cobra aumenta 
um quadrado cada vez que se alimenta, qual a 
expressão literal que representa o comprimento 
dessa cobra após se alimentar 5 vezes?

a) 10xy

b) y + 10x

c) y + 5x

d) 4x + y

e) 4x2

8.º anoDesafi o 1
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38. Considerando os valores apresentados, a expres-

são algébrica que representa a diferença  entre a 
nova área da piscina e a antiga área da piscina é

a) 2x2

b) 
x2

2
 + 

25
2
x

c) 
5
2

2x
 + 

25
2
x

d) 6x

e) 7x + 10

CIÊNCIAS

39. A maioria dos equipamentos eletrônicos que 
utilizamos em nosso dia a dia converte a ele-
tricidade em outra forma de energia. Um rádio 
transformará a energia vinda da rede elétrica 
do município ou armazenada em baterias em 
energia sonora. Da mesma  maneira, uma fura-
deira converterá a energia elétrica em energia 
mecânica (relacionada ao movimento). Há 
diversos outros tipos de energia, como luminosa 
e térmica.

Assinale a alternativa que contém a sequência 
que completa corretamente as lacunas das afir-
mativas a seguir.

I. Ventilador transforma energia elétrica em 
energia .

II. Lanterna transforma energia elétrica em 
energia .

III. Sirene transforma energia elétrica em energia 
.

IV. Aquecedor transforma energia elétrica em 
energia .

a) térmica / luminosa / sonora / térmica

b) mecânica / luminosa / sonora / térmica

c) eólica / mecânica / luminosa / mecânica

d) térmica / sonora / luminosa / mecânica

e) mecânica / luminosa / mecânica / térmica

40. A imagem a seguir mostra um circuito simples, 
em que uma pilha fornece energia elétrica para 
duas lâmpadas. Há entre a pilha e as lâmpadas 
um interruptor.

O circuito tem muitas semelhanças com os que 
encontramos em residências. Em uma casa, a 
energia vem da rede elétrica e se distribui pelo 
imóvel por meio de fios e tomadas.

D
es

ig
nu

a/
Sh

ut
te

rs
to

ck

Com base no circuito apresentado e conside-
rando circuitos elétricos residenciais, assinale a 
alternativa correta.

a) A pilha na imagem cumpre o papel da rede 
elétrica em uma residência, pois é a respon-
sável por fornecer energia para o circuito.

b)  A imagem representa um circuito em paralelo.

c) Na ilustração a corrente elétrica retorna à 
pilha, fazendo com que ela nunca se esgote.

d) No circuito da imagem é impossível a 
segunda lâmpada acender, pois a corrente 
elétrica é consumida pela primeira.

e) Em um circuito residencial  não há nada que 
se assemelhe ao interruptor que aparece na 
imagem.

41. Leia o texto a seguir.

A usina hidrelétrica de Itaipu, localizada no 
Rio Paraná, é a líder mundial em geração de ener-
gia limpa e renovável. A quantidade de energia 
elétrica gerada pela usina é tão grande que supre 
a demanda de 90% do Paraguai e 15% do Brasil.

 ITAIPU BINACIONAL. Nossa história. 2019. Disponível em: www.
itaipu.gov.br/nossa-historia. Acesso em: 3 jan. 2020. (Adaptado).
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De acordo com o texto, podemos afirmar que a 
Usina de Itaipu

a) gera grande quantidade de energia elétrica, 
porém, não é uma opção viável em virtude 
do gasto de água excessivo.

b) tem sua energia gerada com a evaporação da 
água, por isso é chamada hidrelétrica.

c) é uma usina que polui muito menos que ter-
moelétricas, sendo uma opção muito mais 
viável para o meio ambiente que usinas de 
carvão, por exemplo.

d) localiza-se em um rio, pois a água é utili-
zada para resfriar os geradores movidos a 
combustível.

e) gera uma quantidade muito grande de ener-
gia, mas certas usinas solares produzem uma 
quantia ainda maior.

42. A Copel (Companhia Paranaense de Energia) é 
a empresa responsável pelo fornecimento de 
energia elétrica no estado do Paraná.

A cobrança efetuada pela Copel é baseada na 
quantidade de quilowatts-hora (abreviado: kWh) 
consumidos em um mês em uma residência. 
O cálculo para cada equipamento eletrônico 
é simples, um produto direto entre potência e 
tempo de utilização. Um chuveiro de potência 
15 quilowatts (abreviado: kW)  utilizado por 10 
horas durante um mês  terá um consumo de 
energia de 150 kWh.

Qual será o consumo de energia de uma televisão  
de potência 0,2 kW  utilizada durante 60 horas?

a) 12 kWh

b) 30 kWh

c) 120 kWh

d) 20 kWh

e) 180 kWh

43. A geração de energia é um dos fatores que mais 
impactam o meio ambiente. Por isso, tem-se 
discutido cada vez mais acerca do uso de ener-
gias limpas (que não poluem) e renováveis (que 
podem ser reutilizadas indefinidamente).

Atualmente, o carvão é utilizado em diversas 
usinas de energia elétrica. Entretanto, não é 
renovável. Outras fontes também usadas e que 
não podem ser renovadas são o urânio e os 

derivados do petróleo. Assim, tem-se discutido 
a substituição dessas fontes por opções renová-
veis, como o vento.

Considerando o texto anterior, assinale a alter-
nativa que indica somente fontes de energia 
renováveis.

a) Eólica, nuclear e solar.

b) Eólica, hidrelétrica e gás natural.

c) Solar, hidrelétrica e nuclear.

d) Solar, eólica e hidrelétrica.

e) Hidrelétrica, nuclear e gás natural.

44. Leia o texto a seguir.

A quantidade de energia consumida por um 
equipamento depende de sua potência (que é 
sempre especificada no próprio produto) e do 
tempo de uso.

Outra forma de se ter controle sobre o con-
sumo é o Selo Procel, que indica ao consumidor 
os produtos que apresentam os melhores níveis 
de eficiência energética dentro da sua categoria 
(ventiladores de teto, lavadoras automáticas, 
geladeiras). Assim, se você for a uma loja para 
comprar um eletrodoméstico e escolher aquele 
com o Selo Procel, saberá que esse produto con-
some menos energia que outro equivalente sem 
o selo, proporcionando economia na conta de 
eletricidade e acarretando menos impactos ao 
meio ambiente.

 EFICIÊNCIA energética. EPE - Empresa de Pesquisa Energética, 
2019. Disponível em: www.epe.gov.br/pt/abcdenergia/

eficiencia-energetica/. Acesso em: 3 jan. 2020. Adaptado.

Considerando formas de economia de energia e 
com base no texto, assinale a alternativa correta.

a) Dois ventiladores com Selo Procel terão con-
sumo de energia semelhante.

b) Não importa o tipo de lâmpadas que utili-
zamos, e sim a quantidade de tempo que as 
deixamos ligadas.

c) Uma forma de economizar energia é sem-
pre desligar equipamentos eletrônicos que 
não estão sendo utilizados, mesmo que sua 
potência seja muito baixa.

d) Caso um equipamento não tenha o Selo 
Procel, é impossível saber se o seu consumo 
de energia é alto ou não.

e) Não importa o tempo que deixamos uma 
televisão ligada, e sim sua potência.
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45. Os principais combustíveis automotivos utili-

zados hoje no Brasil são o etanol (álcool) e a 
gasolina. O etanol é produzido em usinas e é 
feito da cana-de-açúcar. A gasolina, por sua vez, 
é extraída em refinarias de petróleo, que é um 
combustível f óssil.

A respeito desses dois combustíveis, podemos 
afirmar que

a) tanto a gasolina quanto o etanol são fontes 
de energia renováveis.

b) nem a gasolina nem o etanol são fontes de 
energia renováveis.

c) a gasolina é uma fonte de energia renovável, 
o etanol não.

d) o etanol é uma fonte de energia renovável, 
a gasolina não.

e) o etanol é uma fonte de energia renovável. 
A gasolina poderá ser considerada renovável 
dependendo da forma como o petróleo for 
extraído.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO

INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

1. O rascunho deve ser feito no espaço apropriado.

2. O texto final deverá conter, no máximo, 25 linhas.

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

4. O texto deve ser escrito à caneta.

5. Receberá nota zero, em qualquer uma das situações expressas a seguir, a redação que:

5.1. tiver até 15 (quinze) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.

5.2. fugir ao tema ou não atender ao gênero textual solicitado.

5.3. apresentar parte do texto de forma desconexa ao tema proposto.

TEXTO MOTIVADOR

Argumentos a favor e contra o ensino domiciliar no Brasil

O Supremo Tribunal Federal brasileiro discute a constitucionalidade do ensino domiciliar, determi-
nando se pais brasileiros podem ou não ter a opção de educar os filhos em casa, em vez de mandá-los 
para a escola  [...]. A educação domiciliar, também conhecida como homeschooling, encontra cada vez 
mais adeptos no Brasil.

  [...]

Para os pais que optam pelo ensino domiciliar, existem diversas razões para tirar os filhos da escola, 
como bullying ou por quererem mais convivência com as crianças. Muitos defendem que a qualidade da 
educação é maior em casa, com a possibilidade de as crianças aprenderem seguindo seu próprio ritmo 
e interesses.

“As escolas, de maneira geral, se tornaram um risco à integridade mental, moral, social, física e espiri-
tual das crianças. E o Estatuto da Criança e do Adolescente garante que elas se desenvolvem nessas cinco 
dimensões”, explica o advogado e gestor da Associação Brasileira de Defesa e Promoção da Educação 
Familiar (Abdpef), Edison Prado de Andrade. “As famílias percebem que as escolas não favorecem isso.”

 [...]

Para opositores do homeschooling, sem o contato contínuo com colegas da escola, as crianças não 
aprendem a lidar com conflitos, concorrência e pressões sociais. Além disso, a sua visão de mundo ficaria 
limitada às ideologias dos pais.

 [...]

Outra crítica feita por aqueles que se opõem à educação domiciliar é a de que, sem a supervisão das 
autoridades, a qualidade do ensino e os temas tratados não podem ser garantidos.

 [...]
 ARGUMENTOS a favor e contra o ensino domiciliar no Brasil. DW. Disponível em: https://www.dw.com/pt-br/argu-

mentos-a-favor-e-contra-o-ensino-domiciliar-no-brasil/a-45266600. Acesso em: 19 jan. 2020.

Em sua opinião, a escolha de ensinar os filhos em casa se mostra uma boa opção? Tendo como apoio 
o texto “Argumentos a favor e contra o ensino domiciliar no Brasil”, responda a essa questão polêmica, 
produzindo um  artigo de opinião, com no mínimo 15 e no máximo 25 linhas. Você deverá dar um título ao 
seu artigo. Para orientar sua produção, considere que seu texto será publicado em um jornal de circulação 
local, cujos leitores podem ter uma opinião diversa da sua, ou podem não ter ainda uma opinião formada 
sobre a questão em pauta.
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