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Instruções
1  Este CADERNO DE QUESTÕES contém 53 questões numeradas de 1 a 50, 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.

1

P3_SIM_EF20_9_1B_MIOLO.indd   1 28/02/2020   10:24:24



2

SAEteensteens
LÍNGUA INGLESA

1. The first National Geographic almanac was 
released 10 years ago. Since then, the world has 
changed a lot. Read the following text and fill in 
the blanks using past simple or present perfect.

VIDEO VIEWS
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In the past 10 years, YouTube’s popularity 
 (explode). In 2010, some two 

billion videos  (be) viewed a day. 
Today? That number exceeds five billion. One of 
2010’s most popular clips – a man emotionally 
showing off a double rainbow in his front yard – 

 (be) viewed nearly 50 million times 
since it  (be) originally posted.

Choose the correct sequence of answers.

a) exploded – have been – were – has been

b) has exploded – were – has been – was

c) have exploded – was – have been – were

d) has exploded – was – has been – were

e) exploded – were – were – was

2. Maya Angelou was a civil rights activist, poet and 
award-winning author. Read a short piece about 
an important period of her life.
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Angelou spent much of the 1960s living 
in Ghana, working as an editor and a freelance 
writer. […]

She also joined a community of “Revolutionist 
Returnees” exploring pan-Africanism and 
became close with human rights activist and 
black nationalist leader Malcolm X. In 1964, 
upon returning to the United States, Angelou 
helped Malcolm X set up the Organization of 
Afro-American Unity, which disbanded after his 
assassination the following year.

[…]

In  1970,  she  publ ished her  famed 
autobiography, I Know Why the Caged Bird Sings.

BIOGRAPHY.COM Editors. Maya Angelou Biography. 
Apr. 2, 2014. Available at: https://www.biography.com/

writer/maya-angelou. Accessed: Feb. 2, 2020.

Choose the correct alternative according to the 
text.

a) Maya had been in the United States before she 
lived in Ghana.

b) The Organization of Afro-American Unity kept 
open after Malcolm’s death.

c) Maya worked in a big publisher company in 
Ghana.

d) She was the main founder of the Organization 
of Afro-American Unity.

e) I Know Why the Caged Bird Sings is a fiction 
book.

3. Read this excerpt of Toy Story 4 script.
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ANDY’S MOM (O.S.)

Andy! Time for dinner.

ANDY

Yes! I’m starving!

Andy runs out, leaving the door ajar. We LISTEN 
TO THE FOOTSTEPS descend... fade away...and...

FOLSOM, S; STANTON, A. Toy Story 4. Available at: 
https://pmcdeadline2.files.wordpress.com/2019/12/

toy-story-4-script-1.pdf. Accessed: Jan. 3, 2020.
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Choose the correct sentence according to text.

a) Andy doesn’t want to eat.

b) Andy has already had dinner.

c) Andy has just had dinner.

d) Andy hasn’t had dinner yet.

e) Andy isn’t very hungry.

4. Past modal verbs are used to indicate possibilities, 
or when you are not sure of something. Read the 
following situation and choose the alternative 
that corresponds to it.

a) The boy may have set an alarm clock.

b) The boy can’t have overslept.

c) The boy could have woken up late.

d) The boy should have gotten late.

e) The boy must have stayed up late last night.

LÍNGUA ESPANHOLA

1. “Espero que este año  errores, pues 
cometer errores significa hacer cosas nuevas, 
aprender, vivir y cambiar el mundo”

“¡Que este año  lleno de triunfos, 
nuevos encuentros, nuevos anhelos y experiencias 
hermosas!

“Te deseo que en 2020 se  todos los 
deseos que viven en el fondo de tu corazón”.

AYALA, Rodrigo. 30 frases de año nuevo para dedicar a tus 
seres queridos. Medio Tiempo, 30 dez. 2019. Disponible en: 
http://https://www.mediotiempo.com/otros-mundos/feliz-

ano-2020-mejores-30-frases-dedicar. Consulta: 18 ene. 2020.

¿Cuál alternativa presenta las formas del 
subjuntivo que llenan los huecos adecuadamente?

a) cometes – está – cumplen

b) cometas – esté – cumplan

c) cometeremos – estará – cumplirán

d) cometimos – estuvo – cumplieron

e) has cometido – has estado – han cumplido

2. 
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¿Qué alimentos se pueden ver en la imagen?

a) Lechuga, berenjena y fresa.

b) Manzana, remolacha y coliflor.

c) Naranja, rábano y tomate.

d) Mantequilla, cerdo y durazno.

e) Vaina, espinaca y ananás.
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Descubre el origen de la bufanda y 
los modelos que se llevan este año

La prenda, que se convierte en aliado de 
todos los cuellos cuando llega el frío, tiene su 
origen hace millones de años en los imperios 
griego y romano [...]

BECERRO, Sara. Descubre el origen de la bufanda y los 
modelos que se llevan este año. Disponible en: https://www.

elcorreo.com/bizkaiadmoda/moda/accesorio-esencial-
versatil-20191130171827-nt.html. Consulta: 18 ene. 2020.

La palabra origen es uno de los heterogenéricos 
que hay entre el portugués y el español. Marca la 
alternativa que presenta otros heterogenéricos.

a) Vida, frente, mes.

b) Exquisito, embarazada, rico.

c) Saco, sombrero, abrigo.

d) Miel, leche, nariz.

e) Adolescente, periodista, joven.

9.º anoDesafi o 1
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4. Era una  casa, a  uruguayo 

le gustaría vivir ahí. Lo  que dijo 
cuandó entró fue: ¡Qué horror! – Y lo segundo: 
¡Qué asco!

Eran  casados, no tenían plata 
ahorrada y había que empezar por algún lugar. 
No era  linda como la había soñado, 
pero era un  lugar para estar juntos.

Llena el fragmento con las expresiones 
(apocopadas o no) adecuadas. La alternativa 
que presenta las opciones correctas es:

a) buen – cualquier – primer – recién – tan – buen

b) buen – cualquiera – primero – recién –
tan – bueno

c) buena – cualquier – primer – recién – 
tanto – buen

d) buena – cualquiera –primer – recién –
tan – bueno

e) buena – cualquier – primero – recién –
tan – buen

LÍNGUA PORTUGUESA

5. Ao ler letras de músicas, é comum localizar figu-
ras de linguagem. Analise uma parte da música 
Passarinhos, de Emicida, e assinale a alternativa 
correta.

Despencados de voos cansativos

Complicados e pensativos

Machucados após tantos crivos

Blindados com nossos motivos

Amuados, reflexivos

E dá-lhe antidepressivos

Acanhados entre discos e livros

Inofensivos

EMICIDA. Passarinhos. Intérpretes: Emicida e Vanessa da Mata. 
In: Emicida. Sobre crianças, quadris, pesadelos e lições de 

casa. [S.l.]: Laboratório Fantasma. p. 2015. 1 CD. Faixa 7.

a) Nos versos “Despencados de voos cansativos / 
Complicados e pensativos” há polissíndeto, ou 
seja, a repetição de conectivo coordenativo.

b) Na sequência de versos “Machucados após 
tantos crivos / Blindados com nossos motivos / 
Amuados, reflexivos” há ausência (ou supres-
são estilística) do conectivo em uma sequência 
de palavras – assíndeto.

c) A musicalidade presente na leitura de “Blindados 
com nossos motivos” pode ser atribuída à repe-
tição de sons consonantais – figura de lingua-
gem chamada de aliteração.

d) Pode-se afirmar que a figura de linguagem 
menos significante nessa parte da música é 
a anáfora.

e) Em “Acanhados entre discos e livros” a metá-
fora enfatiza um detalhe irrelevante no con-
teúdo transmitido pelo contexto.

6. Leia o primeiro parágrafo de um artigo de opinião 
para responder à questão.

Não ao ódio na rede!

O que vemos hoje nas redes sociais é um 
retrocesso civilizacional, um retrocesso nas 

conquistas ao nível dos direitos sociais e humanos

As redes sociais transformaram-se, em pou-
cos anos, nas “ferramentas do civismo” do século 
XXI. Deram voz às pessoas que, num grande 
número de casos, apoiadas no anonimato e na 
proteção que lhes oferece a máquina, se apo-
deram de um excesso de liberdade. [...] As redes 
sociais transformaram-se em ambientes humanos 
virtuais tristes e agressivos, despudorados, des-
respeitadores dos direitos “do outro”, ambientes 
em que meras opiniões contrárias transformam 
“o outro” em opositor ou até inimigo.

[...]
LIMA, Rute. Não ao ódio na rede!. Público, 16 dez. 2017. 

Disponível em: https://www.publico.pt/2017/12/16/sociedade/
opiniao/nao-ao-odio-na-rede-1796088. Acesso em: 17 jan. 2019.

Nos discursos de opinião o autor precisa se 
posicionar quanto à situação-problema; a opinião 
do autor – contrária ou a favor – deve ser exposta 
de maneira clara já no início do texto. Nesse caso 
a autora menciona as emoções para fundamentar 
seu ponto de vista a respeito da disseminação 
do discurso de ódio nas redes sociais? O que 
justifica isso?

9.º ano Desafi o 1
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a) Os conteúdos publicados nas redes sociais 

despertam emoções diversas, entre elas a raiva 
e o ódio. O que justifica esse argumento é o 
fato de o sistema nervoso humano ser ativado 
pelas emoções.

b) O discurso de ódio é caracterizado pelas men-
sagens que promovem o ódio e a incitação 
à discriminação, à hostilidade e à violência 
contra uma pessoa ou grupo em virtude de 
raça, religião, nacionalidade, orientação sexual, 
gênero, condição física ou outra característica. 
Esse discurso é utilizado para insultar, perseguir 
e justificar a privação dos direitos humanos.

c) O trecho “As redes sociais transformaram-se 
em ambientes humanos virtuais tristes e 
agressivos, despudorados, desrespeitadores 
dos direitos ‘do outro’, ambientes em que 
meras opiniões contrárias transformam ‘o 
outro’ em opositor ou até inimigo” representa 
o posicionamento a respeito da temática do 
artigo de opinião.

d) De acordo com a autora, as redes sociais são 
“ferramentas do civismo”, ou seja, são utiliza-
das apenas para defender o bem-estar e os 
direitos da população.

e) Por ser um artigo de opinião, no parágrafo 
logo após o título é obrigatório apresentar 
um ponto de vista contraditório. O objetivo 
de tal estrutura é apresentar ao leitor ambos 
os lados de um tema.

7. O poetry slam pode ser caracterizado como um 
movimento artístico, cultural e social, utilizado 
pelos poetas como divulgação da livre expressão 
poética, da manifestação do pensamento etc. 
Tendo isso em vista, leia o fragmento de poema 
a seguir. 

Dura ação

[...]

O grito, o rosnar, a absoluta beleza

Absoluta razão, absoluta regra, absoluta certeza

O mais perfeito entendimento, a precisão, 
destreza

O ouvido absoluto, nota certa, a pureza

A perfeição vinda de um ser imperfeito e 
imperfeita

Uma mentira, um arremedo, uma imitação 
malfeita

E a rigidez, a dureza, toda dedicação em tentar 
consegui-la

É o mais precioso tempo perdido em tentar 
contemplá-la

D’ALVA, Roberta Estrela. Lute sem perder a ternura. São Paulo: 
TEDx, 2016. 1 vídeo (4:21 min). Disponível em: https://www.

youtube.com/watch?v=RCAJGE5SqvM. Acesso em: 11 set. 2019.

Com base no fragmento lido, assinale a alternativa 
correta.

a) Ao ler o verso “É o mais precioso tempo per-
dido ao tentar contemplá-la”, é possível enten-
der que la, na forma verbal, retoma o termo 
imperfeição.

b) Ao ler os versos “Mas sou forte, sou viga, sou 
aço / Assim, sem viver, é como me acho” é 
possível afirmar que o eu lírico acredita que ele 
aproveita a vida por ser forte, ou seja, defende 
o fato de que todos precisam ser fortes para 
aproveitar a vida.

c) O título pode ser entendido como um tro-
cadilho. “Dura ação” – a ação de lutar pelas 
conquistas da vida com ternura e a “duração” 
que a vida tem.

d) A afirmação constante no verso “A perfeição 
vinda de um ser imperfeito e imperfeita” é 
negada no verso seguinte, “Uma mentira, um 
arremedo, uma imitação malfeita”.

e) A leitura do verso “A perfeição vinda de um 
ser imperfeito e imperfeita” permite ao leitor 
inferir que o eu lírico acredita que somente o 
que é imperfeito possui a perfeição.

9.º anoDesafi o 1
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Leia o trecho do slam para responder às questões 
8 e 9.

Dura ação
[...]

O grito, o rosnar, a absoluta beleza

Absoluta razão, absoluta regra, absoluta certeza

O mais perfeito entendimento, a precisão, 
destreza

O ouvido absoluto, nota certa, a pureza

[...]

Subindo a escada que desce

Desfiando o tecido que tece

[...]

Fazer sustentável, em minha presença, a leveza 
do ser

Quero brincar, florescer coração

Quero meus pés em contato com o chão

Dissolver as duras paredes que construí com 
músculos, areia e cal

E suavemente tornar maleável a dureza do metal 

Retirar, das flechas-palavras, o veneno letal
D’ALVA, Roberta Estrela. Dura ação. Lute sem perder 

a ternura. São Paulo: TEDx, 2016. 1 vídeo (4:21 
min). Disponível em: https://www. youtube.com/

watch?v=RCAJGE5SqvM. Acesso em: 11 set. 2019.

8. O slam poetry é uma forma de popularizar a poe-
sia, assim como os ideais defendidos por seus 
produtores. Assim como na poesia escrita, há 
recursos expressivos utilizados para transmitir 
seu conteúdo. Das alternativas a seguir, qual 
apresenta a correta relação entre recurso e apli-
cabilidade ao contexto?

a) O uso da palavra “absoluta” na primeira estrofe 
serve apenas para imprimir ritmo e melodia 
harmoniosa, fato que justifica o uso repetitivo 
da palavra.

b) O verso “Absoluta razão, absoluta regra, abso-
luta certeza” remete à busca constante por 
aceitação social por parte dos membros em 
seus nichos.

c) O termo “flechas-palavras” remete ao fato de 
que as palavras, pequenas unidades da língua, 
podem transmitir tudo que pensamos, senti-
mos etc., podem ser perigosas e ferir pessoas, 

como o uso de uma arma. Portanto, deve-se 
ter cuidado nas escolhas das palavras.

d) Nos versos “Quero brincar, florescer coração / 
Quero meus pés em contato com o chão”, a 
slammer critica a postura de pessoas que não 
evoluem emocionalmente, ou seja, ficam pre-
sas aos sentimentos da infância.

e) As ideias apresentadas nos versos “Subindo 
a escada que desce / Desfiando o tecido que 
tece” contradizem o sentido da temática 
defendida no texto.

9. As regras de pluralização são aplicadas às pala-
vras, independentemente de serem neologismos 
ou não, como é o caso de “flechas-palavras”, 
presente no texto. Analise os exemplos a seguir 
e assinale aquele que apresenta a regra correta 
da formação de plural.

a) “Quartas-feiras” – por ser a união de dois 
substantivos.

b) “Arrozes-doces” – por ser a união de um subs-
tantivo e um advérbio.

c) “Quebra-cabeças” – por ser formado por um 
adjetivo e um substantivo.

d) “Couves-flores” – por ser a união de dois 
substantivos.

e) “Reco-recos” – por ser a união de dois 
substantivos.

Leia a reportagem para a responder às questões 
10 e 11.

Dia histórico para a ciência: revelada a 
primeira imagem de buraco negro

Event Horizon Telescope, rede de oito obser-
vatórios ao redor do mundo, divulgou hoje 

a primeira imagem real de um buraco negro 
supermassivo, fenômeno previsto por Einstein

Por Luiza Caires

9.º ano Desafi o 1
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Primeira foto de um buraco negro supermassivo no centro 
da galáxia M87, feita pelo projeto Event Horizon Telescope.

Este buraco negro está a 53,5 milhões 
de anos-luz da Terra e tem uma massa de 
6,5 bilhões de vezes a massa do Sol. Esses mons-
tros cósmicos conhecidos como buracos negros 
são pequenos, considerando a escala universal, 
mas com uma massa imensa a ponto de gerar 
um efeito gravitacional gigantesco. E que torna 
impossível a luz escapar deles – daí o nome que 
recebem. Mas para entender o tamanho do feito 
da equipe do Event Horizon Telescope, rede de 
oito observatórios ao redor do mundo, vamos 
voltar um pouco no tempo.

[. ..] “Nós tiramos a primeira foto de um 
buraco negro” [...]. “Este é um extraordinário 
feito científico realizado por uma equipe de mais 
de 200 pesquisadores”, comemorou Doeleman 
[Sheperd Doeleman, diretor do projeto EHT] 
durante uma das conferências de imprensa 
simultâneas em todo o mundo em que o EHT 
revelou o sucesso da empreitada, exibindo a 
primeira evidência visual direta de um buraco 
negro supermassivo e sua sombra. [...]

Como isso foi possível?

O Event Horizon Telescope tem seus radio-
telescópios espalhados pelo planeta, apon-
tando para dois buracos negros supermassivos: 
Sagitário A*, localizado no centro da Via Láctea, 
e um buraco negro ainda mais massivo, porém 
mais distante: 53,5 milhões de anos-luz de dis-
tância na galáxia M87 – foi este último que teve 
sua imagem revelada.

Há exatamente dois anos, em abril de 
2017, a rede se uniu para observar o chamado 
horizonte de eventos desses buracos negros. 
Trata-se do limite até onde a luz consegue 
passar próxima ao buraco sem ser sugada por 
sua força gravitacional extrema. Se nem a luz 
pode escapar, além do horizonte de eventos 

tudo é escuridão. Mas junto com gás, poeira e 
átomos se chocando em velocidades extremas, 
as micro-ondas do disco de gás que fica em volta 
do buraco (o chamado disco de acreção) formam 
um anel de radiação que pode ser captada para 
nos mostrar os contornos do buraco negro. E é 
isso que mostra a imagem, obtida a partir do 
cruzamento dos dados dos observatórios.

Não bastava, no entanto, captar essa radia-
ção. O p rocessamento dos dados obtidos [...] 
exigiu tecnologia robusta e o trabalho de um 
grupo enorme de cientistas, por dois anos. Por 
isso, só agora as imagens foram apresentadas.

O que estamos vendo?

A imagem capturou a sombra do buraco 
negro no interior do disco de material brilhante 
que a acompanha. Por causa da gravidade 
intensa perto de um buraco negro, a trajetória 
da luz mostrada na imagem, correspondendo 
à radiação do disco, é deformada em torno do 
horizonte de eventos e aparece na forma de um 
anel. A imagem é mais brilhante de um lado do 
que do outro porque o disco de acreção está 
girando ao redor do buraco negro: um efeito 
relativístico semelhante ao efeito Doppler (dis-
torção observada em ondas que são emitidas 
por uma fonte em movimento) faz com que 
o lado do disco que gira na direção da Terra 
pareça mais brilhante, enquanto que o mesmo 
efeito faz com que o lado do disco que está se 
afastando da Terra pareça mais escurecido.

O que vamos fazer com isso?

[...] A primeira imagem real de um buraco 
negro vai ajudar astrônomos e físicos a entender 
melhor esses objetos misteriosos. Se existem 
aprimoramentos a serem feitos nas teorias de 
Albert Einstein, o melhor fenômeno do Universo 
para conhecê-los é um buraco negro supermas-
sivo cuja existência, inclusive, ele previu. “Fazer 
imagens do horizonte de eventos é uma impor-
tante confirmação da teoria da relatividade geral 
de Albert Einstein”, diz [o cientista João] Steiner.

[...]
CAIRES, Luiza. Dia histórico para a ciência: revelada a primeira 

imagem de buraco negro. Jornal da USP, 10 abr. 2019. 
Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-exatas-

e-da-terra/dia-historico-para-a-ciencia-revelada-a-primeira-
imagem-de-buraco-negro/. Acesso em: 8 maio 2019. 

9.º anoDesafi o 1
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10. A reportagem é um gênero jornalístico que 

proporciona ao leitor conhecer um fato com 
mais profundidade, com dados estatísticos, 
fotografias e com a opinião do jornalista e de 
pessoas envolvidas com o assunto. Com base nas 
características do gênero e do texto, assinale a 
alternativa correta.

a) A publicação desse texto visa informar apenas 
os leitores do Jornal da USP, por ser um assunto 
que interessa apenas a estudiosos da área das 
Ciências exatas e da Terra.

b) Apesar de ser uma reportagem, o conteúdo é 
exposto e apresentado seguindo estritamente 
uma ordem determinada, ou seja, todas as 
reportagens apresentam imagem, título, sub-
título e texto (nessa respectiva ordem).

c) É comum em uma reportagem, a fim de dar 
credibilidade à informação apresentada, 
inserir a fala de um especialista no assunto 
abordado. No caso do texto lido, o discurso 
de autoridade tem como objetivo relatar o 
fato de a descoberta ser uma contradição da 
teoria de Einstein.

d) O objetivo dessa reportagem é apresentar a 
imagem da primeira foto de um buraco negro 
supermassivo, fazendo uma breve contextua-
lização da pesquisa realizada e de como essa 
foto foi possível.

e) Nessa reportagem confirma-se uma das carac-
terísticas importantes desse gênero, que é 
relatar com imparcialidade e objetividade e 
sem expor detalhes.

11. Os períodos compostos são muito mais utilizados 
para a construção de textos do que os simples 
por facilitarem o encadeamento de ideias, como 
é possível observar na reportagem lida.

As orações coordenadas são assim chamadas por-
que são independentes umas das outras dentro 
de um período, embora se liguem pelo sentido 
que expressam. Tendo isso como base, analise as 
sentenças retiradas do texto lido.

a) “Este buraco negro está a 53,5 milhões de 
anos-luz da Terra e tem uma massa de 6,5 
bilhões de vezes a massa do Sol.” não pode 
ser considerada oração coordenada por não 
apresentar orações independentes.

b) Em “A imagem é mais brilhante de um lado do 
que do outro porque o disco de acreção está 
girando ao redor do buraco negro”, a segunda 
oração apresenta relação de causa com a ora-
ção principal.

c) Em “Event Horizon Telescope [...] divulgou 
hoje a primeira imagem real de um buraco 
negro supermassivo, fenômeno previsto por 
Einstein”, as orações são desconexas por falta 
de uma conjunção que as una.

d) Em “Esses monstros cósmicos conhecidos 
como buracos negros são pequenos, con-
siderando a escala universal, mas com uma 
massa imensa a ponto de gerar um efeito 
gravitacional gigantesco.”, o termo destacado 
apresenta relação de adição de informação 
entre as orações.

e) Em “O processamento dos dados obtidos [...] 
exigiu tecnologia robusta e o trabalho de um 
grupo enorme de cientistas”, a segunda ora-
ção apresenta relação de causa com a oração 
principal.

Leia o trecho do edital a seguir para responder às 
questões 12 e 13.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDOS E 
PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO TEIXEIRA

EDITAL Nº 14, DE 21 DE MARÇO DE 2019

EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO – 
ENEM 2019

O PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS ANÍSIO 
TEIXEIRA (INEP), no uso das atribuições que lhe 
confere o Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro 
de 2007, e tendo em vista o disposto na Portaria/
MEC nº 468, de 3 de abril de 2017, torna pública 
a realização do Exame Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019.

1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

1.1  Este edital, regido pela Portaria/MEC nº 
468, de 3 de abril de 2017, dispõe sobre 
as diretrizes, os procedimentos e os pra-
zos do Enem 2019. É parte integrante 
deste edital a Portaria/Inep nº 586, de 6 
de julho de 2017, que trata da Comissão 
de Demandas, responsável por decisões 
excepcionais relacionadas ao Enem.

1.2  O Enem 2019 cumprirá o seguinte 
cronograma:

9.º ano Desafi o 1
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Solicitação de isenção da 

taxa de inscrição 1 a 10/4/2019

Justi� cativa de ausência no 
Enem 2018 1 a 10/4/2019

Inscrições 6 a 17/5/2019

Pagamento da taxa de 
inscrição 6 a 23/5/2019

Solicitação de Atendimento 
pelo Nome Social 20 a 24/5/2019

Aplicação 3 e 10/11/2019

1.3  A aplicação do Enem 2019 seguirá os 
horários abaixo:

Abertura dos portões 12h

Fechamento dos portões 13h

Início das provas 13h30

Pagamento da taxa de 
inscrição 6 a 23/5/2019

Término das provas 1.º dia 19h

Término das provas 2.º dia 18h30

[...]

1.6  A solicitação de isenção da taxa de ins-
crição será anterior à inscrição. Todos 
os interessados em fazer o Enem 2019, 
isentos ou não, deverão fazer a inscri-
ção, conforme item 1.8 deste edital. A 
solicitação de isenção não significa que 
a inscrição foi realizada. [...]

1.8  A inscrição do Enem 2019 deverá ser 
feita das 10h do dia 6 de maio de 2019 às 
23h59 do dia 17 de maio de 2019 (horário 
de Brasília-DF) pelo endereço <enem.
inep.gov.br/participante>.

[...]

2. DOS OBJETIVOS

2.1  O Enem tem como principal finalidade a 
avaliação individual do desempenho do 
participante ao final do ensino médio, 
em cumprimento ao disposto no art. 206, 
inciso VII; no art. 209, inciso II, ambos da 
Constituição Federal; no art. 9º, inciso VI, 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996; no art. 1º, incisos II, IV, V, VII e VIII, da 
Lei nº 9.448, de 14 de março de 1997; e na 
Portaria/MEC nº 468, de 3 de abril de 2017.

[...]

4. DA ESTRUTURA DO EXAME

4.1  O Enem 2019 será estruturado a partir 
de matrizes de referência disponíveis no 
Portal do Inep, no endereço <download.
inep.gov.br/download/enem/matriz_
referencia.pdf>.

4.2  O Exame será constituído de redação em 
Língua Portuguesa e de quatro provas 
objetivas. Cada prova objetiva terá 45 
questões de múltipla escolha.

4.3  As provas objetivas e a redação avaliarão 
as seguintes áreas de conhecimento do 
ensino médio e os respectivos compo-
nentes curriculares:

Áreas de 
conhecimentos

Componentes 
curriculares

Linguagens, Códigos 
e suas Tecnologias e 

Redação

Língua Portuguesa, 
Literatura, Língua 
Estrangeira (Inglês 

ou Espanhol), 
Artes, Educação 

Física e Tecnologias 
da Informação e 

Comunicação

Ciências Humanas e 
suas Tecnologias

História, Geogra� a, 
Filoso� a e Sociologia

Ciências da Natureza 
e suas Tecnologias

Química, Física e 
Biologia

Matemática e suas 
Tecnologias Matemática

INSTITUTO Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira. Edital n.º 14. 21 mar. 2019. Disponível 

em: http://www.in.gov.br/web/dou/-/edital-n-14-de-21-
de-marco-de-2019exame-nacional-do-ensino-medio-

enem-2019-68404205. Acesso em: 22 jan. 2020.

9.º anoDesafi o 1
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12. O edital é um gênero textual com caráter de 

norma, visto que estabelece e descreve uma série 
de regras que devem ser seguidas para cumprir 
uma determinada finalidade. Com base no texto 
lido, assinale as características pertencentes ao 
gênero edital.

a) A linguagem pode conter jargões e gírias, a 
fim de atingir a maior quantidade de público 
possível.

b) Há presença de impressões individuais de 
quem comunica; tratamento pessoal do 
destinatário.

c) O texto é escrito de modo a atrair a atenção do 
leitor, ou seja, as informações estão dispostas 
planejadamente objetivando a visualização 
por parte do leitor.

d) A escrita do texto visa à ausência de duplici-
dade de interpretações.

e) O uso de quadros e tabelas é comumente 
empregado em editais, a fim de haver melhor 
visualização da página por parte do leitor.

13. No primeiro parágrafo constam as principais 
informações do edital, como a identificação do 
órgão que publicou o documento, a portaria que 
autoriza sua realização e o decreto que define as 
regras gerais para sua aplicação. De acordo com 
essa informação, é correto afirmar que

a) o “PRESIDENTE DO INSTITUTO NACIONAL 
DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS 
ANÍSIO TEIXEIRA (INEP)” é a autoridade que 
escreve as regras constantes no edital.

b) o “Decreto nº 6.317, de 20 de dezembro de 
2007” é o documento que aprova a Estrutura 
Regimental e o Quadro Demonstrativo 
dos Cargos em Comissão e das Funções 
Gratificadas do Instituto Nacional de Estudos 
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

c) a “Portaria/MEC nº 468, de 3 de abril de 2017” 
é o documento que regulamenta a publicação 
desse edital.

d) “torna pública a realização do Exame Nacional 
do Ensino Médio (Enem) 2019” afirma que o 
Exame Nacional do Ensino Médio deve ser 
realizado publicamente.

e) “Anísio Teixeira” é o nome do Presidente do 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais.

14. 

Crítica | Jogador Nº 1

[...].

A morte de James Halliday (Mark Rylance), 
designer trilionário responsável pela criação do 
game, desencadeia numa busca infindável por 
easter eggs que ele espalha no sistema virtual, 
que levam a três chaves que darão acesso aos seus 
ganhos incalculáveis. Contudo, para desvendá-los, 
Watts contará com a ajuda de seu amigo Aech 
(Lena Waithe) e de Art3mis (Olivia Cooke), garota 
destemida que conhece em suas incursões pelo 
jogo, nascendo assim uma paixão cibernética.

[...]

Jogador Nº 1 desacelera somente nos 
momentos em que o seu quebra-cabeça está 
prestes a ser finalizado, atribuindo candura à 
figura tão peculiar de James Halliday, que tem 
a sua inadequação revelada perante o mundo 
real. O fato de não se sentir à vontade o levou 
a criar OASIS, declaração que alinhava todas as 
pontas do enredo e faz com que o público com-
preenda o aspecto outsider de um homem tão 
bem-sucedido. A trama ainda exibe a potência 
de sua articulação ao realizar uma crítica sutil 
aos obcecados por games, que passam tempo 
demais desconectados da realidade, perdendo o 
traquejo social tão imprescindível em sociedade.

Familiarizado a esse tipo de narrativa, Spielberg 
faz da nostalgia a sua aliada em Jogador Nº 1. [...]

SCHARLACK, Rodrigo. CRÍTICA | Jogador Nº 1. Observatório 
do Cinema, São Paulo, 21 mar. 2018. Disponível em: https://

observatoriodocinema.bol.uol.com.br/criticas/2018/03/
critica-jogador-no-1. Acesso em: 8 jul. 2019.

Jogador n.º 1 é um livro que teve sua história 
transformada em filme. O texto apresentado 
comenta como ficou tal adaptação cinemato-
gráfica. Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
correta sobre o texto.

a) É um texto argumentativo, escrito de maneira 
impessoal, a fim de apresentar uma avaliação 
a respeito do filme.

b) De acordo com o texto, a obra conta a histó-
ria de um gamer que vive em um mundo de 
fantasia.

c) No jogo, Watts participa da busca pelos easter 
eggs espalhados no sistema virtual pelo trilio-
nário James Halliday, o criador do OASIS.

d) Nessa jornada, OASIS conta com a ajuda do 
amigo Aech e de Art3mis, garota destemida 
por quem se apaixona.

9.º ano Desafi o 1
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e) Watts não quer participar da busca pelos 

easter eggs espalhados no sistema virtual pelo 
trilionário James Halliday, o criador do OASIS, 
pois ele é contra o sistema de premiação, o 
qual diz que aquele que resolver o mistério 
das três chaves por meio dos easter eggs terá 
ganhos incalculáveis.

ARTE

15. Observe a imagem a seguir.
Ev
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A Palhaça Sentada, Henri de Toulouse-Lautrec, 1896, 
litografia. Cha-u-Kao performa como uma palhaça e 

bailarina lésbica nos cabarés de Paris e no Moulin Rouge.

Toulouse-Lautrec enfrentou, respectivamente, 
os padrões estéticos na arte e os costumes da 
sociedade francesa do século XIX em razão de

a) não encaixar sua pintura em padrões 
acadêmicos e pintar uma mulher maquiada 
e vestida de palhaça.

b) não encaixar sua pintura em padrões 
acadêmicos e pintar uma mulher sentada 
com as pernas abertas.

c) não fazer uma pintura expressionista e pintar 
uma pessoa sozinha em uma festa da alta 
sociedade.

d) não fazer uma pintura expressionista e pintar 
um palhaço triste e desanimado com a vida.

e) negar o uso de cores fortes e traços bem 
definidos e pintar uma pessoa nua, expondo 
seu corpo.

16. Leia os fragmentos de texto a seguir.

No período de repressão promovido pela 
ditadura militar brasileira, 13 artistas se juntaram 
para formar um grupo, Dzi Croquettes. Ironizavam 
valores políticos da época. Homens fortes 
vestidos de mulher, com grande sensualidade e 
graça. Misturavam o carnaval, o teatro de revista, 
o jazz, entre outros.

CYSNEIROS, Adriano. Da transgressão confinada às novas 
possibilidades de subjetivação: resgate e atualização 

do legado Dzi a partir do documentário Dzi Croquettes. 
Salvador, 3. out. 2014. Disponível em: http://repositorio.

ufba. br/ri/handle/ri/16300. Acesso em: 16 jan. 2020. 

O programa televisivo de auditório Cassino 
do Chacrinha, veiculado nos anos 1980 pela 
Rede Globo de Televisão, possui um humor 
ligeiro e a sensualidade presentes no teatro de 
revista brasileiro do início do século XX e ainda 
a diversão, a emoção, o caos e a diversidade do 
circo.

MELLO VIANNA, Graziela; SANTOS, Elias. Alô, alô seu 
Chacrinha: as textualidades sonoras de um programa 

de auditório. Belo Horizonte. 2014. Disponível em: 
http://portalintercom.org.br/anais/nacional2016/

resumos/R11-0142-1.pdf. Acesso em: 1.º jan. 2020. 

Com base nos textos anteriores, é possível afirmar 
que o Teatro de Revista no Brasil

a) influenciou artistas posteriores a desenvolver 
trabalhos que tinham como grande foco de 
pesquisa a sensualidade, a criação artística e 
a ênfase nos figurinos.

b) influenciou artistas posteriores a desenvolver 
trabalhos criativos, mas mantendo sua exclu-
sividade masculina no palco, não permitindo 
a presença de mulheres em cena.

c) influenciou artistas posteriores a desenvolver 
apresentações críticas, que tinham sempre 
como objetivo revistar todos os fatos aconte-
cidos no ano.

d) influenciou artistas posteriores a desenvolver 
trabalhos vazios e sem propósito, que culmina-
ram nos programas de auditório da televisão 
brasileira e na cultura de massa.

e) influenciou artistas posteriores a desenvolver 
trabalhos diversos, questionando formas de 
domínio e padrões sociais, mas também ins-
pirando o surgimento do entretenimento na 
televisão brasileira.

9.º anoDesafi o 1
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HISTÓRIA

17. Os escravos, libertos e negros livres pobres do Rio 
instituíram uma cidade própria, arredia e alterna-
tiva, possuidora de suas próprias racionalidades 
e movimentos, e cujo significado fundamental, 
independentemente ou não das intenções dos 
sujeitos históricos, foi fazer desmanchar a ins-
tituição da escravidão na Corte. Foi tal cidade, 
portadora da memória histórica da busca da 
liberdade, que despertou a fúria demolidora 
das primeiras administrações republicanas: ao 
procurar mudar o sentido do desenvolvimento 
da cidade – perseguindo capoeiras, demolindo 
cortiços, modificando traçados urbanos – os 
republicanos tentaram, na realidade, desmontar 
cenários e solapar significados penosamente 
forjados na longa luta da cidade negra contra a 
escravidão.

CHALHOUB, Sidney. Visões da liberdade: uma 
história das últimas décadas da escravidão na corte. 

São Paulo: Companhia das Letras, 1990. p. 28.

Considerando as informações presentes no texto 
e seus conhecimentos sobre escravidão, assinale 
a alternativa que representa o Brasil pós-abolição.

a) A Abolição da Escravatura, em 1888, signifi-
cou o pleno reconhecimento da cidadania e 
integração à sociedade da população negra, 
descendente de africanos, que vivia no Brasil.

b) Os empregadores, por causa da necessidade 
de mão de obra, não faziam distinção entre 
brancos pobres, imigrantes e negros, razão 
pela qual o negro andava pelos mesmos espa-
ços que os demais cidadãos.

c) Umas das formas de desmanchar a instituição 
da escravidão foi a “imprensa negra”, movi-
mento de resistência que questionava a margi-
nalização dos negros, produzindo conteúdos 
sobre a questão racial.

d) O Brasil republicano buscou valorizar o negro, 
incentivando manifestações religiosas e cul-
turais de matriz africana, como a umbanda, o 
batuque, o candomblé e a capoeira.

e) As elites republicanas tinham como objetivo 
ofertar formação educacional para a popula-
ção negra, no intuito de gerar mão de obra 
para o mercado de trabalho.

18. Outro motivo, porém, era a nova impessoalidade 
da guerra, que tornava o matar e estropiar uma 
consequência remota de apertar um botão ou 
virar uma alavanca. A tecnologia tornava suas víti-
mas invisíveis, como não podiam fazer as pessoas 
evisceradas por baionetas ou vistas pelas miras 
das armas de fogo.

HOBSBAWM, Eric. Era dos extremos: o breve século XX. 
1914-1991. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. p. 57.

Com base no texto anterior, assinale a alternativa 
correta sobre a Primeira Guerra Mundial.

a) No desenrolar da Primeira Guerra, houve 
pouco investimento e desenvolvimento da 
tecnologia bélica.

b) Metralhadoras e granadas dizimavam em 
segundos as fileiras de infantaria, razão pela 
qual as trincheiras não precisaram ser usadas 
para o combate.

c) A impessoalidade da guerra referida por 
Hobsbawm diz respeito à falta de união entre 
os combatentes, que, apesar de lutarem jun-
tos, não criavam laços.

d) Antes da Primeira Guerra Mundial, as batalhas 
se realizavam de modo mais pessoal, com 
confronto direto entre soldados e cavaleiros, 
que usavam espadas e facas.

e) O desenvolvimento tecnológico fez com 
que o ato de matar alguém se tornasse mais 
humanizado e indolor, em razão da eficácia 
dos armamentos.

9.º ano Desafi o 1
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19. No período entreguerras, os Estados Unidos 

da América despontaram como uma grande 
potência mundial econômica e militar, além de 
exportar e defender um modelo de comporta-
mento que se caracterizou por uma valorização e 
pelo aumento do consumo de comida, produtos 
e atividades de lazer. A expressão utilizada para 
designar esse estilo de vida ficou conhecida como

a) Guerra Fria.

b) Paz Armada.

c) American way of life.

d) Grande Depressão.

e) Comunismo.

20. Em sua biografia, intitulada Mein Kampf (Minha 
Luta), Adolf Hitler apresenta suas ideias de uni-
ficação dos povos de língua germânica em um 
único Estado, que formaria a “Grande Alemanha”. 
Para isso, ressaltava a necessidade de expansão do 
território alemão por meio do domínio de “povos 
ou raças inferiores”. Assim, o líder nazista fortalecia 
um pensamento de antissemitismo, que revelava 
o preconceito e o ódio contra judeus.

A ideia anterior ficou conhecida como a teoria do

a) sionismo.

b) pluripartidarismo.

c) culto à personalidade.

d) individualismo liberal.

e) espaço Vital.

21. A greve geral se tornou possível graças a uma con-
jugação de fatores explorados com argúcia pelos 
militantes anarquistas. Ela foi o resultado de um 
trabalho de vários anos de pregação doutrinária 
e de incitamento à ação direta. No ano de 1917, 
os libertários se aproveitaram da situação de crise 
e incitaram os trabalhadores a agirem por conta 
própria. Procuraram colocar em prática o axioma 
da Internacional: “a emancipação dos trabalha-
dores há de ser obra dos próprios trabalhadores”.

LOPREATO, Cristina da Silva Roquette. A greve geral anarquista 
de 1917: militância anarquista e redes de solidariedade. 

In: GRUNER, Clóvis; RIBEIRO, Luiz Carlos (Org.). Utopias 
e experiências operárias: ecos da greve de 1917. São 
Paulo: Intermeios; Curitiba: UFPR-PPGHIS, 2019. p. 25.

Sobre a greve geral de 1917, é correto afirmar que

a) apesar das péssimas condições de trabalho 
a que estavam submetidos os trabalhadores 
urbanos durante a República Velha, a greve foi 
um movimento pacífico.

b) a busca pela emancipação dos trabalhadores 
foi tão bem-sucedida que não houve repressão 
por parte da polícia para conter o movimento.

c) os ideais anarquistas difundidos pelos imigran-
tes contribuíram para a criação de sindicatos e 
a conscientização dos trabalhadores brasileiros 
sobre os seus direitos.

d) o incitamento à ação direta fez com que traba-
lhadores se mobilizassem para paralisar suas 
funções, mas as atividades retornaram mesmo 
sem o reajuste salarial pretendido.

e) apesar dos esforços dos militantes anarquistas 
para organizar a greve, o movimento não teve 
sucesso, pois, ao agirem por conta própria, não 
houve consenso entre os trabalhadores.

22. Em 22 de janeiro de 1905, um verdadeiro mas-
sacre ocorreu na cidade de São Petersburgo, 
no Império Russo. Naquele dia, manifestantes 
marchavam pacificamente em direção ao Palácio 
de Inverno, prontos para apresentar uma petição 
ao czar, quando foram baleados pela Guarda 
Imperial. Esse episódio deu origem a uma série 
de greves e revoltas urbanas em várias outras 
cidades, antecedendo a Revolução Russa.

Esse episódio ficou conhecido como

a) Guerra Russo-Japonesa.

b) Manifesto de Outubro.

c) Revolução de 1917.

d) Teses de Abril.

e) Domingo Sangrento.

9.º anoDesafi o 1
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GEOGRAFIA

23. Leia os fragmentos dos textos a seguir e, depois, 
marque a alternativa correta.

A etapa atual da globalização fundamenta-se 
na redução generalizada das barreiras entre os 
mercados nacionais. O comércio internacional 
cresce a taxas mais rápidas que as do crescimento 
da produção, ampliando o peso do mercado 
externo na dinâmica das economias nacionais.

MAGNOLI, Demétrio; ARAUJO, Regina. Projeto de 
Ensino de Geografia (natureza, tecnologias, sociedades) 

Geografia Geral. São Paulo: Moderna, 2000. p. 95.

A globalização não elimina as diferenças 
espaciais no mundo; ao contrário, acentua as 
desigualdades, tanto entre os países quanto entre 
os segmentos ou classes sociais de uma nação.

MOREIRA, Igor. O Espaço Geográfico: Geografia Geral 
e do Brasil. 47. ed. São Paulo: Ática, 2002. p. 27.

Ao estabelecer uma relação entre os textos, aliada 
aos seus conhecimentos, pode-se inferir que o 
processo de globalização

a) ignora a existência dos mercados nacionais 
em favor do comércio externo e reduz as 
desigualdades sociais no mundo.

b) possibilita que a fabricação de partes dos 
produtos possa ser realizada em diferentes 
locais do mundo, e não necessariamente em 
um único país, facilitada pela diminuição das 
barreiras entre os mercados.

c) reforça a ideia de aldeia global, impede a livre 
concorrência e reduz as taxas de desemprego 
mundial.

d) reduz a dinâmica da produção nacional, eli-
mina as diferenças sociais e facilita a geração 
de emprego à população nos diversos países.

e) impede a livre concorrência e diminui a possi-
bilidade de os consumidores executarem suas 
compras via internet.

24. 

Tigres Asiáticos
(a partir de 1970)

Novos Tigres 
Asiáticos

(1990 em diante)

Singapura
Taiwan

Hong Kong
Coreia do Sul

Malásia
Tailândia
Indonésia

Vietnã
Filipinas

No quadro anterior constam dois grupos de 
países do sudeste asiático que se destacaram 
mundialmente pelo desenvolvimento obtido em 
dois períodos distintos nos últimos 50 anos. Os 
destaques principais desses grupos podem ser 
identificados

a) pelo modesto investimento em produtos de 
alta tecnologia e pela produção industrial 
destinada ao mercado interno.

b) pelo baixo investimento nos setores educa-
cional e industrial, o que justifica a utilização 
de mão de obra desqualificada e pouca com-
petividade internacional.

c) pela ausência de preços competitivos no 
mercado internacional, além da baixa produ-
tividade industrial e tecnológica.

d) pelos programas de crescimento e desenvol-
vimento social por meio de investimentos no 
setor industrial e qualificação de mão de obra.

e) pela equiparação no crescimento técnico-indus-
trial e pelo desenvolvimento socioeconômico 
entre os países dos dois grupos desde 1970.

25. Nesse país asiático, o segundo mais populoso do 
mundo, o desenvolvimento industrial iniciou-se 
com grande impulso após a Segunda Guerra 
Mundial, com investimentos internos, pela ação 
do Estado, e externos, pelo apoio da União 
Soviética, do Reino Unido e dos Estados Unidos 
da América. Internamente, o governo estruturou 
dois setores industriais, sendo um segmento 
formado por indústrias que utilizam tecnologia 
clássica, como as têxteis, alimentícias, químicas, 
siderúrgicas e mecânicas, e outro representado 
por indústrias de tecnologia de ponta, com pro-
dução de satélites artificiais, equipamentos de 
informática e artefatos nucleares.

9.º ano Desafi o 1
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27. Em razão desse meio de comunicação, surgiu 

o termo aldeia global, que caracteriza um 
mundo em que todos os lugares poderiam estar 
interligados. A globalização subsidia a aldeia 
global, possibilitada pela evolução dos meios de 
transporte e de comunicação. Assim, o mundo 
está organizado em redes, que possibilita que 
as pessoas se comuniquem instantaneamente, 
independentemente da distância em que se 
encontram, como se estivessem em uma aldeia.

SAE Digital, Geografia, p. 243.

Assim, observa-se que, ao longo do tempo, os 
meios de comunicação foram desenvolven-
do-se e aperfeiçoando-se, possibilitando às 
pessoas sentirem-se cada vez mais próximas e 
favorecendo os contatos pessoais, as atividades 
econômicas e as tomadas de decisão em âmbito 
mundial.

Entre as afirmativas a seguir, pode-se afirmar 
que, na evolução tecnológica atual, o desenvol-
vimento que possibilita ao mundo tornar-se uma 
aldeia global é

a) a internet, que apresenta várias possibilidades 
de interlocução entre as pessoas, bem como a 
obtenção de informações, bens e mercadorias, 
por mais distantes que estejam fisicamente.

b) o rádio, pois possibilita a divulgação dos fatos 
em tempo real para todos os locais do mundo.

c) a televisão, pois alia mensagem e imagem na 
divulgação dos fatos a todas as pessoas.

d) o telefone, que, por meio das conversas ins-
tantâneas, possibilita o contato direto entre 
as pessoas.

e) o jornal, pois, como parte da mídia escrita, 
tem maior durabilidade, preço acessível e 
facilidade de obtenção.

A descrição anterior refere-se a qual país da Ásia 
e quais características industriais e regionais são 
apresentadas por esse país?

a) China, sendo Mumbai a região que mais se 
destaca pelas indústrias de alta tecnologia.

b) Rússia, com concentração de centros financei-
ros e comerciais na região do Bangalore.

c) Japão, cujo parque industrial situa-se ao sul do 
país, com destaque para as atividades de alta 
tecnologia aliadas às agropastoris.

d) Índia, com destaque para a região de Bangalore, 
uma das principais áreas produtivas do sul 
do país, com complexos industriais de alta 
tecnologia, importantes centros financeiros 
e comerciais.

e) Singapura, com destaque para as indústrias 
químicas e petrolíferas localizadas na área 
central do país.

26. Uma das características dos países, inclusive 
o Brasil, que passaram por esse recente pro-
cesso, denominado , é 
que há oferta de mão de obra barata pela sua 

. Como o processo de urba-
nização ocorreu de maneira rápida e intensa, 
surgiram áreas de  nas 
grandes e médias cidades, com a degradação 
do  e o comprometimento 
da saúde da população.

Identifique, nos itens listados a seguir, o conjunto 
de palavras que preenchem corretamente os 
espaços do texto anterior.

a) industrialização clássica – alta qualificação – 
ocupação irregular – meio ambiente

b) industrialização tardia – alta qualificação – 
ocupação legal – solo

c) industrialização tardia – baixa qualificação – 
ocupação irregular – meio ambiente

d) industrialização tradicional – baixa qualifica-
ção – ocupação legalizada – ar atmosférico

e) industrialização periférica – alta qualificação – 
condomínios sofisticados – meio ambiente

9.º anoDesafi o 1
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28. Por meio de um referendo em 2016, a população 

decidiu pela saída desse país do bloco econômico 
denominado União Europeia.  Esse fato, 
concretizado em fevereiro de 2020, representa 
a primeira ruptura entre os países-membros do 
referido bloco.

Apesar do processo de globalização aproximar 
os países em acordos que facilitam as transações 
comerciais e a circulação de pessoas e mercadorias, 
na atualidade, por vários motivos, os países 
signatários desses acordos estão repensando 
seus posicionamentos. Há os que aceitam 
participar de algum bloco econômico, há outros 
que não, e há também alguns, como o referido no 
texto, que decidem deixar o bloco econômico ao 
qual pertencem. O país dissidente sobre o qual o 
texto faz alusão é

a) a França.

b) a Holanda.

c) a Alemanha.

d) o Reino Unido.

e) Portugal.

FILOSOFIA

29. Para Popper, a descrição das experiências perma-
nece sempre no nível dos enunciados singulares. 
Acredita-se equivocadamente que a verdade dos 
enunciados universais não só é conhecida pela 
experiência [...], como é uma necessidade a priori 
do entendimento [...]. Ora, por mais extenso que 
seja o número de observações, em que se apoia 
a indução, a conclusão que transcende todas as 
observações é sempre conjectural.

BARAQUIN, Noëlla; LAFFITTE, Jacqueline. Dicionário univer-
sitário dos filósofos. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 247.

Conjectural: suposição, hipótese.

No texto é apresentada a crítica que Karl Popper 
fez ao método

a) indutivo, que tira conclusões gerais com base 
em observações de casos particulares.

b) dedutivo, que chega a uma conclusão verda-
deira por meio de premissas verdadeiras.

c) dialético, que gera novas ideias a partir da 
oposição de ideias.

d) retórico, que utiliza argumentos válidos sem 
compromisso com a verdade.

e) cartesiano, que parte da dúvida metódica para 
se chegar a verdades indubitáveis.

30. Por fenômeno Husserl entende não apenas a 
aparência oposta ao ser, como em Platão, nem 
o correlato de um númeno, como em Kant, mas 
a manifestação do que é, na medida em que se 
oferece a uma consciência de maneira originária – 
antes de toda reflexão e de todo saber. Pode se 
tratar de objetos, de entidades lógicas, de estados 
de consciência (lembranças, percepções, imagens).

BARAQUIN, Noëlla.; LAFFITTE, Jacqueline. Dicionário univer-
sitário dos filósofos. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 152.

Númeno: ideia de algo em si mesmo; para Kant, a coisa em si.

De acordo com o texto, pode-se afirmar que, 
para Husserl,

a) só é possível conhecer os fenômenos, mas não 
o ser (a essência) deles.

b) o fenômeno é a verdade absoluta encontrada 
pelo método da dúvida de Descartes.

c) o fenômeno é a mesma coisa que o ser 
(essência).

d) só é possível conhecer racionalmente o ser (a 
essência), mas não o fenômeno.

e) a essência compõe o conhecimento sensível, 
e o fenômeno, o conhecimento inteligível.
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31. Russell acreditava que a linguagem do dia a dia é 

imprecisa e ambígua demais para representar a 
verdade: era necessária uma linguagem mais pura 
e rigorosa para livrar a Filosofia de seus erros e 
assunções. Tal linguagem formal e idealizada seria 
baseada na Matemática Lógica e se assemelharia 
a uma série de equações matemáticas.

FILOSOFIA analítica. Educabras. Disponível em: https://
www.educabras.com/vestibular/materia/ filosofia/

aulas/filosofia_analitica. Acesso em: 4 jan. 2020.

De acordo com o texto e com seus conhecimentos, 
assinale a alternativa que apresenta corretamente 
um exemplo de linguagem formal, segundo Russell.

a) Todos os homens são mortais. Sócrates é 
homem. Logo, Sócrates é mortal.

b) Segundo Einstein, gravidade é um efeito dos 
corpos com muita massa sobre a própria geo-
metria do espaço e do tempo.

c) 2 + 2 = 4.

d) Verbo Ser

QUE VAI SER quando crescer? Vivem pergun-
tando em redor. Que é ser? É ter um corpo, 
um jeito, um nome? Tenho os três. E sou? [...].

ANDRADE, C. D. Poesia e prosa. Rio de 
Janeiro: Nova Aguilar, 1979, p. 596.

e) Para todo n em D, P(n).

Isso pode ser escrito como: ∀n, ∈, P(n).

MATEMÁTICA

32. Os números primos são números naturais maiores 
que 1 e que têm somente dois divisores naturais, 
ou seja, são divisíveis por 1 e por ele mesmo. 
Desse modo, as raízes quadradas dos números 
primos são números irracionais. Um exemplo é a 
5 , cuja representação decimal é expressa por 

um número infinito e não periódico pela aproxi-
mação 2,236067...

Sua aproximação está localizada na reta numé-
rica entre os números 2 e 3, pois 4 5 9< < . 
Estime a localização da 71  na reta numérica.

a) Está entre os números 4 e 5.

b) Está entre os números 5 e 6.

c) Está entre os números 6 e 7.

d) Está entre os números 7 e 8.

e) Está entre os números 8 e 9.

33. O Binômio de Newton é constituído pela soma 
de dois monômios elevado a um expoente. Por 
exemplo, no desenvolvimento algébrico do binô-
mio (x + y)3 temos como equivalente o seguinte 
polinômio x3 + 3 x2y + 3 xy2 + y3. 

Considere x = 2 e y = –1, efetue a substituição no 
polinômio acima e determine o valor numérico 
da expressão encontrada.

a) 1

b) 27

c) –27

d) –1

e) –21

34. As redes sociais são plataformas que conectam 
pessoas por todo o mundo. O compartilhamento 
de fotos, informações e mensagens podem ser 
feitos por meio do Facebook, You Tube, Whatsapp 
entre outros aplicativos.

O Whatsapp, aplicativo de mensagens instantâ-
neas, ocupa a terceira colocação em se tratando 
de número de usuários ativos mensalmente com 
cerca de 1 600 milhões de usuários.

BELING, Fernanda. As 10 maiores redes sociais em 2019. 
Oficina da net, 24 nov. 2019. Disponível em: https://
www.oficinadanet.com.br/post/16064-quais-sao-as-

dez-maiores-redes-sociais. Acesso em: 22 jan. 2020.

Com base nas informações do texto, represente 
em notação científica o número de usuários refe-
rente ao aplicativo WhatsApp.

a) 1 6 108, ⋅

b) 1 6 109, ⋅

c) 1 6 106, ⋅

d) 1 6 107, ⋅

e) 16 107⋅
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35. Satélites relativamente maciços forçam o planeta a 

girar em torno de um ponto denominado baricen-
tro, que no caso do sistema Terra-Lua está localizado 
exatamente ao longo da linha que conecta o centro 
de massa da própria Terra com o da Lua. E a distância 
entre esses centros é o que chamamos de distância 
Terra-Lua, em média, 384 405 quilômetros.

Observe as distâncias em quilômetros apresen-
tadas na figura.

As distâncias não estão em escala

6,378.103 km

1737 km

Terra

Lua

Ba
ra

no
v 

E/
Sh

ut
te

rs
to

ck

Diâmetro da Terra: 12.756 km
Diâmetro da Lua: 3.475 km
Distância Terra-Lua: 384.405 km

Localização 
do Baricentro

COSTA, José Roberto V. Sistema Terra-Lua. Astronomia 
no Zênite, jan. 2006. Disponível em: http://www.zenite.

nu/sistema-terra-lua. Acesso em: 22 jan. 2020.

Conforme as informações, determine a distância 
do centro da Terra ao baricentro:

a) 4,641 km

b) 4 641 106, ⋅ km

c) 4 641 103, ⋅ km

d) 8 115 103, ⋅ km

e) 8 115 106, ⋅ km

36. Sr. Joaquim comprou um terreno retangular com 
área total de 285 m². Ele pretende construir uma 
casa com formato quadrado, conforme ilustrado 
na imagem a seguir.

casa

Terreno

1,5m X

X

1,5m

2m
5m

A planta do terreno está de acordo com o Projeto 
de Lei Complementar n.° 2041, de 5 de julho de 
2006, que estabelece as seguintes regras para 
recuo:

Art. 59-A – Para as habitações isoladas e/ou agru-
padas duas a duas, no que tange aos recuos míni-
mos, observar-se-ão as seguintes disposições:

[...]

a.  recuo frontal – a edificação principal deverá 
guardar recuo de no mínimo 5 (cinco) metros;

b.  recuo lateral – de 1,50 (um metro e cinquenta 
centímetros) dos lados;

c.  recuo de fundo – mínimo de 2m (dois metros) 
em relação à divisa dos fundos.

[...]
RIBEIRÃO PRETO. Câmara municipal. Lei complementar 

2041/06 de 5 de julho de 2006. Disponível em: 
https://cm.jusbrasil.com.br/legislacao/694909/lei-

complementar-2041-06. Acesso em: 22 jan. 2020. (Adaptado).

Com base na planta desenhada pelo sr. Joaquim, 
calcule o comprimento do lado da casa.

a) 15 m

b) 19 m

c) 14 m

d) 12 m

e) 10 m

9.º ano Desafi o 1
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37. O número de ouro, também denominado de phi

ou Razão Áurea, é a representação matemática 
na natureza. Ele é estudado desde a Antiguidade, 
e muitas construções gregas e obras artísticas 
apresentam esse número como base. O número 
de ouro é obtido pela raiz positiva da equação 

x
x

�
�
1
1

.

QUEIROZ, Rosania M. Razão áurea. Disponível em: 
http://www.uel.br/projetos/matessencial/superior/pde/

rosania-razao-aurea.pdf. Acesso em: 23 jan. 2020. 

Considerando que 5 2 2≅ , , resolva a equação 
para determinar o valor aproximado do número 
de ouro e assinale a alternativa correta.

a) 3,2

b) 1,6

c) 0,6

d) 1,2

e) 0,8

38. Em um jogo, o participante recebe uma carta 
com um valor racional que será o expoente e 
deverá jogar o dado para saber qual a base para 
o cálculo da potência. Os participantes obtiveram 
em uma determinada jogada os resultados a 
seguir. Ganha o jogo o participante que obtiver 
o menor número.

Jogador 1: Jogador 2: Jogador 3: Jogador 4: Jogador 5:

Carta: Carta: Carta: Carta: Carta:

1
2

–1
3
2

–2 0

Dado: Dado: Dado: Dado: Dado:

Considerando os resultados de uma partida 
apresentados na imagem, determine qual foi o 
participante vencedor dessa jogada.

a) Jogador 1.

b) Jogador 2.

c) Jogador 3.

d) Jogador 4.

e) Jogador 5.

39. 

Calculadora álcool X gasolina

Ao abastecer um carro flex é necessário ana-
lisar qual dos combustíveis é mais vantajoso, o 
álcool ou a gasolina. De acordo com os padrões 
dos motores flex, o álcool se torna mais vantajoso 
quando o preço do litro deste custa até 70% do 
preço do litro da gasolina.

MEU BOLSO em dia. Calculadora álcool X gasolina. Disponível 
em: https://www.meubolsoemdia.com.br/ferramentas/

calculadora-alcool-Gasolina. Acesso em: 23 jan. 2020.

O gráfico a seguir ilustra cinco cidades (A, B, C, D e 
E) e os respectivos preços da gasolina e do álcool.

6,5

5,5

4,5

3,5

2,5 3,5
álcool (reais)

gasolina (reais)

30 2

D

A

E

B C

Com base no texto anterior, analise no gráfico 
em qual cidade será mais vantajosa a utilização 
do álcool e assinale a alternativa correta.

a) A

b) B

c) C

d) D

e) E

9.º anoDesafi o 1
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40. 

Uber passa a cobrar dos passageiros taxa 
extra de R$ 0,75 por viagem no Brasil

[...] Além dos R$ 0,75, a tarifa do UberX, 
categoria mais barata do serviço, tem preço base 
de R$ 2 e cobra R$ 1,40 por quilômetro rodado 
e R$ 0,26 por minuto de viagem. O valor mínimo 
de uma viagem no Uber é de R$ 4. [...]

BALAGO, Rafael. Folha de São Paulo, 6 jan. 2017. Disponível 
em: https://www1.folha.uol.com.br/saopaulo/2017/01/1847577-

uber-passa-a-cobrar-dos-passageiros-taxa-extra-de-r-075-
por-viagem-no-brasil.shtml. Acesso em: 23 jan. 2020.

Se, por exemplo, um cliente se deslocar 10 km, 
e esse percurso demorar 20 minutos, o preço 
cobrado na categoria UberX será de:

0,75 + 2,00 + (1,40 x 10) + (0,26 x 20) = 21,95 reais.

Observe a ilustração a seguir de um trajeto feito 
por um passageiro utilizando o serviço do Uber 
na modalidade UberX:

5

5

10

10

15

15

20

20

25

km

km

25

Tempo da viagem: 50 min.

Trajeto do Uber em km

Com base nos dados do texto anterior e no 
exemplo, determine o valor cobrado, em reais, 
pela viagem feita por um cliente na modalidade 
UberX e assinale a alternativa correta.

a) 57

b) 57,75

c) 44,75

d) 15,75

e) 4

41. 

Jogos de tabuleiros

Os jogos de tabuleiro são uma ótima opção 
para se divertir. O jogo de tabuleiro “Homens 
da pedra” utiliza apenas algumas pedrinhas, um 
dado e buracos na areia simulando um tabuleiro. 
Vence o jogo quem completar uma volta inteira 
iniciando a pedrinha no ponto A (início) conforme 
o tabuleiro a seguir.

x10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 605–5–10–15–20–25

A

B

y

C

D

60

55

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

–5

–10

–15

–20

Um determinado jogador está no ponto C do 
tabuleiro e resolve analisar quantas unidades ele 
percorreu desde o ponto A (início). Determine 
quantas unidades o jogador encontrou.

a) 25

b) 60

c) 85

d) 145

e) 170

CIÊNCIAS

42. 

Lei de Proust

A Lei das Proporções Constantes foi enun-
ciada após o químico Joseph Louis Proust obser-
var que em uma reação química as massas dos 
reagentes e as massas dos produtos estabelecem 
sempre uma proporção constante [...] Quando a 
massa de um dos reagentes dobra, as massas dos 
demais, reagentes e produtos, dobram também. 
Ao triplicarmos a massa de alguma substância 

9.º ano Desafi o 1
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a) 82

b) 81

c) 80

d) 84

e) 83

44. As transformações da matéria podem ser tanto 
físicas quanto químicas. Aquelas em que há 
transformações na composição da matéria são 
conhecidas como transformações químicas, já 
aquelas que não mudam a composição da maté-
ria, são conhecidas como transformações físicas. 
Levando essas informações em consideração, 
analise as imagens a seguir.

I. 

A
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e 
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Prego enferrujando.

II. 

M
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/S
hu
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k

Água fervendo.

III. 
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ck

Fogueira.

participante da reação, acontecerá o mesmo, a 
massa de todas as demais substâncias triplicará 
e assim sucessivamente.

PAULA, Camila Salgado de. Leis Ponderais. Globo 
educação. Disponível em: http://educacao.globo.

com/quimica/assunto/materiais-e-suas-propriedades/
leis-ponderais.html. Acesso em: 2 jan. 2020.

Levando em consideração a Lei de Proust descrita 
no texto anterior, analise as equações a seguir.

Equação I:

4 NH3 + 5 O2 → 4 NO + 6 H2O

Equação II:

12 NH3 + x O2 → y NO + z H2O

Identifique qual das alternativas a seguir apresenta 
os valores corretos para x, y e z, respectivamente.

a) 8, 4, 2.

b) 15, 12, 18.

c) 10, 6, 3.

d) 13, 6, 3.

e) 8, 2, 4.

43. O airbag usado nos automóveis é um dispositivo 
que contém a mistura química de azida de sódio, 
nitrato de potássio e dióxido de silício. Quando o 
automóvel sofre uma colisão, os sensores localiza-
dos nas extremidades do automóvel transmitem 
um impulso elétrico que irá causar a detonação 
da azida de sódio no dispositivo. Dessa maneira, 
o airbag se infla protegendo os indivíduos no 
interior do veículo.

Veja as equações do processo:

1.  NaNazida de sódio → Nasódio + Ngás nitrogênio

2.  10 Nasódio + 2 KNOnitrato de potássio → K2Oóxido de potássio + 
+ 5 Na2Oóxido de sódio + Ngás nitrogênio

3. K2Oóxido de potássio + Na2Oóxido de sódio  + SiOdióxido de silício →
→ silicato alcalino

A primeira equação presente no texto-base refe-
re-se ao processo em que se forma o gás nitro-
gênio para inflar a bolsa do airbag. Sabendo que 
130 g de azida de sódio produziu 46 g de sódio, 
calcule a massa produzida de gás nitrogênio na 
primeira equação com base na Lei de Lavoisier 
(Lei de Conservação das Massas).
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Dissolução do açúcar na água.

Analisando as imagens, selecione a alternativa 
que as classifica corretamente.

a) I – transformação química; II – transformação 
física; III – transformação química; IV – trans-
formação química.

b) I – transformação química; II – transformação 
física; III – transformação química; IV – trans-
formação física.

c) I – transformação química; II – transformação 
física; III – transformação física; IV – transfor-
mação física.

d) I – transformação física; II – transformação 
física; III – transformação química; IV – trans-
formação química.

e) I – transformação física; II – transformação 
química; III – transformação física; IV – trans-
formação química.

45. A distribuição eletrônica é a disposição dos 
elétrons de maneira que o átomo fique em seu 
estado fundamental. Sabendo que o número atô-
mico do Cálcio é 20, sua configuração eletrônica 
na ordem crescente de energia é

a) 1s2, 2s2, 3p6, 4s2, 5p6, 6s2.

b) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,  3p6, 3d2.

c) 1s2, 2s2, 3s2, 3p6, 4s6, 4d2.

d) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2.

e) 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2, 4p6.

46. 

Substância Ponto de 
fusão (°C)

Ponto de 
ebulição (°C)

Álcool –114 78

Água 0 100

Metano –183 –162

Acetona –94 56,5

Metanol –97 64,7

A tabela anterior traz os pontos de fusão e de 
ebulição, em °C, de alguns materiais sob pressão 
de 1 atm. Com base nas informações apresenta-
das nela, analise as afirmativas a seguir e assinale 
a correta.

a) Quando atinge a temperatura de –162 °C, as 
moléculas do metano passam a se movimen-
tar mais intensamente e ficam mais livres.

b) Em uma temperatura de –50 °C, as moléculas da 
água estão com muita energia e mais afastadas.

c) A acetona, quando encontrada no estado 
físico abaixo de –100 °C, apresenta-se no 
estado líquido, em que as moléculas estão 
muito próximas e quase não conseguem se 
mover.

d) Em uma temperatura de 70 °C, a acetona e o 
metanol encontram-se no estado gasoso, em 
que as partículas estão com menos energia e 
se movimentam menos.

e) Ao atingir uma temperatura superior a 100 °C, 
todos os materiais citados na tabela estarão 
em um estado físico em que suas partículas 
estão mais organizadas e próximas.

47. 

Modelos atômicos

A estrutura da matéria é estudada desde o 
século V a.C., quando surgiu a primeira ideia sobre 
sua constituição. Os filósofos Leucipo e Demócrito 
afirmavam que a matéria não poderia ser dividida 
infinitamente, chegando a uma unidade indivisível 
denominada átomo. Essas especulações foram 
substituídas por modelos baseados em estudos 
experimentais após milhares de anos.

PAULA, Camila Salgado de. Modelos atômicos. 
Globo educação. Disponível em: http://educacao.

globo.com/quimica/assunto/estrutura-atomica/
modelos-atomicos.html. Acesso em: 3 jan. 2020.
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Os modelos atômicos tentam explicar a consti-
tuição e a organização da matéria. Esses modelos 
foram propostos ao longo da história e por diver-
sos cientistas. Sabendo disso, leia as afirmativas 
que descrevem algumas características de cada 
modelo atômico.
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Elétron

Nêutron

Próton

Este modelo foi proposto por Rutherford e 
é conhecido como . Nele, 
o cientista pôde verificar que as partículas 
se repeliam e que os elétrons se movem em 
órbitas circulares ao redor do núcleo.

II. 

K L M N OP Q

Este modelo foi proposto por Bohr e é conhe-
cido como . Nele é represen-
tado que os elétrons têm órbitas determinadas 
e que eles podem pular de uma órbita para 
outra.

III. 

IE
SD

E 
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A
SI

L 
S/

A

Proposto por Dalton, o modelo conhecido 
como  representa que os 
átomos são indivisíveis e, se combinados, 
poderiam formam substâncias.

IV. 

–
–

–

–

–

–

+

+

+

+

+

IE
SD

E 
BR

A
SI

L 
S/

A
O  m o d e l o  atô m i co  d e  Th o m s o n  o u 

, mostrou a existência de 
partículas negativas – os elétrons, e propôs 
que o átomo era uma esfera positiva.

Analise as afirmativas anteriores e selecione, 
entre as alternativas a seguir, aquela que com-
pleta corretamente as lacunas.

a) I –pudim de massas; II – bola de bilhar; III – sis-
tema planetário; IV – camadas de energia.

b) I – sistema planetário; II – camadas de energia; 
III – pudim de massas; IV – bola de bilhar.

c) I – sistema planetário; II – camadas de energia; 
III – bola de bilhar; IV – pudim de massas.

d) I – camadas de energia; II – sistema planetário; 
III – bola de bilhar; IV – pudim de massas.

e) I – pudim de massas; II – camadas de energia; 
III – bola de bilhar; IV – sistema planetário.
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48. 

Pequena história do rádio e da televisão

[...] A invenção do rádio é creditada ao inven-
tor e cientista italiano Guglielmo Marconi [...] 
Marconi foi o primeiro a dar explicação prática aos 
resultados das experiências de laboratório ante-
riormente realizadas por Heinrich Hertz, Augusto 
Righi e outros. Pelos resultados dos estudos de 
Hertz, Marconi concluiu que tais ondas poderiam 
transmitir mensagens e, assim, em 1895, fez suas 
primeiras experiências, com aparelhos rudimen-
tares, na casa de campo de seu pai.

RODRIGUES, Antonio Paiva. Pequena história do rádio 
e da televisão. Observatório da imprensa. São Paulo: 
2008. Disponível em: http://observatoriodaimprensa.

com.br/diretorio-academico/pequena-historia-do-
radio-e-da-televisao/. Acesso em: 3 jan. 2020.

Sobre o tipo de onda tratada no texto anterior, é 
possível afirmar:

a) São ondas que não são capazes de se propagar 
no vácuo.

b) Apresentam comprimento de onda menor 
que a luz visível.

c) São ondas eletromagnéticas caracterizadas 
por apresentar ondas longitudinais.

d) São ondas mecânicas que dependem de um 
material para se propagar.

e) São ondas eletromagnéticas de menor energia 
do espectro eletromagnético.

49. Observe a seguir a representação de uma micro-
-onda que pode ser emitida por um algum dis-
positivo de ondas eletromagnéticas.

3 cm
Sabendo que ela se propaga em uma velocidade 
de 300 000 000 m/s, sua frequência em hertz é de:

a) 2,5 · 107

b) 2,5 · 109

c) 5 · 107

d) 5 · 109

e) 108

50. No século XVII Isaac Newton desenvolveu a teo-
ria moderna das cores. Leia mais sobre isso no 
fragmento a seguir.

Newton foi um cientista, físico e matemático 
inglês muito reconhecido pelos seus inúmeros 
trabalhos no campo da mecânica. Contudo, não 
se ateve somente a esse ramo da física. No ano de 
1672, ele publicou um trabalho onde apresentava 
ideias sobre as cores dos corpos.

SANTOS, Marco Aurélio da Silva. Newton e as cores. Mundo 
educação. Disponível em: https://mundoeducacao.bol.uol.

com.br/ fisica/newton-as-cores.htm. Acesso em: 16 jan. 2020.

Sobre essa teoria, é correto afirmar:

a) Os feixes de luz solar variam de cor depen-
dendo do objeto que está iluminado.

b) A faixa de comprimento de onda da cor azul é 
maior do que a do comprimento de onda da 
cor vermelha.

c) O ser humano é capaz de enxergar somente 
as cores primárias.

d) As cores que nós, seres humanos, enxergamos  
variam de acordo com o comprimento de 
onda que chega aos nossos olhos.

e) Quanto maior o comprimento de onda da cor, 
maior será sua frequência.
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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.

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I
Fortnite: pais querem processar Battle Royale por causar vício em filhos

Por André Magalhães, para o TechTudo, 12/10/2019.

Dois pais da cidade de Quebec, no Canadá, querem entrar na justiça contra Fortnite com uma ação 
coletiva. A motivação do processo é de que o Battle Royale da Epic Games teria sido propositalmente feito 
para causar vício e teria um impacto duradouro nas crianças. O escritório canadense Calex Legal procura 
processar a desenvolvedora e a sua filial no país. O caso tenta fazer uma aproximação com a dependência 
química, levando em consideração uma decisão da Organização Mundial da Saúde, divulgada em 2018, 
que considera o vício em videogames um transtorno.

MAGALHÃES, André. Fortnite: pais querem processar Battle Royale por causar vício em filhos,. Techtudo, 12 out. 2019. Disponível em: https://
www.techtudo.com.br/noticias/2019/10/fortnite-pais-querem-processar-battle-royale-por-causar-vicio-em-filhos.ghtml. Acesso em: 9 jan. 2020.

TEXTO II

Tecnologia: reflexões e dicas de uso da internet por adolescentes
Por G1, 29 mar. 2017.

Para que o desenvolvimento do corpo e das funções cognitivas e emocionais na adolescência 
seja equilibrado é fundamental ter um tempo adequado de sono (em torno de 10 horas), alimentação 
equilibrada e em horários regulares, exercícios físicos e frequência à escola (Desde 2009 a lei brasileira 
tornou obrigatória a educação dos 4 aos 17 anos).

Se o/a adolescente dorme 10 horas; passa 4 horas na escola, faz todas as refeições em 2 horas, vão 
sobrar 8 horas do seu tempo para outras atividades. Num cenário com este poderíamos dizer que passar 
menos de 3 horas/dia em atividades exclusivamente na internet pode ser aceitável desde que não sejam 
contínuas. Se ele/a passa de 3 a 6 horas/dia em atividade exclusiva na internet isto representa um risco 
para a saúde física e mental; mais de 6 horas/dia, nem pensar.

VOLPI, Mario. Tecnologia: reflexões e dicas de uso da internet por adolescentes. G1, 29 mar. 2017. Disponível 
em: http://g1.globo.com/como-sera/quadros/adolescentes/noticia/2017/03/tecnologia-reflexoes-e-

dicas-de-uso-da-internet-por-adolescentes.html. Acesso em: 23 jan. 2020. (Adaptado).
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Com base na leitura dos textos motivadores e nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, 
redija um artigo de opinião em modalidade escrita formal da língua portuguesa defendendo o uso regrado 
da internet por crianças e adolescentes. Selecione, organize e relacione, de maneira coerente e coesa, 
argumentos e fatos para defesa do ponto de vista apresentado.

RASCUNHO
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