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LÍNGUA PORTUGUESA 
Tendo como referência o texto apresentado, responda às questões de 1 a 2. 

Texto I 

O amor bate na aorta 

Cantiga do amor sem eira 
nem beira, 
vira o mundo de cabeça 
para baixo, 
suspende a saia das mulheres, 
tira os óculos dos homens, 
o amor, seja como for, 
é o amor. 
 
Meu bem, não chores, 
hoje tem filme de Carlito! 
 
O amor bate na porta 
o amor bate na aorta, 
fui abrir e me constipei. 
Cardíaco e melancólico, 
o amor ronca na horta 
entre pés de laranjeira 
entre uvas meio verdes 
e desejos já maduros. 
 
Entre uvas meio verdes, 
meu amor, não te atormentes. 
Certos ácidos adoçam 
a boca murcha dos velhos 
e quando os dentes não mordem 
e quando os braços não prendem 
o amor faz uma cócega 
o amor desenha uma curva 
propõe uma geometria. 

Amor é bicho instruído. 
 
Olha: o amor pulou o muro 
o amor subiu na árvore 
em tempo de se estrepar. 
Pronto, o amor se estrepou. 
Daqui estou vendo o sangue 
que escorre do corpo andrógino. 
Essa ferida, meu bem, 
às vezes não sara nunca 
às vezes sara amanhã. 
 
Daqui estou vendo o amor 
irritado, desapontado, 
mas também vejo outras coisas: 
vejo corpos, vejo almas 
vejo beijos que se beijam 
ouço mãos que se conversam 
e que viajam sem mapa. 
Vejo muitas outras coisas 
que não ouso compreender. 

(Carlos Drummond de Andrade) 

 

1.  Em alguns textos, os autores se valem de figuras de linguagem com o objetivo de gerar maior expressividade em suas 
produções. À vista disso, julgue os itens abaixo.  

I. Expressas em linguagem denotativa, as figuras de linguagem são recursos que auxiliam os autores a imprimir, 
com maior fidelidade, sua expressividade. 

II. O trecho “O amor bate na porta” contém uma personificação.  

III. Na quarta estrofe, há uma metonímia e, na última, um paradoxo. 

IV. Algumas figuras de linguagem, presentes no poema, são antítese e assonância. 

V. O trecho “Amor é bicho instruído” contém uma comparação. 

Está correto, apenas, o que se afirma em 

A  I, II e IV. 

B  II, III e V. 

C  II e IV. 

D  IV e V. 

E  I e III. 
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2.  Leia o trecho a seguir.  

Amor é bicho instruído. 

Olha: o amor pulou o muro 

o amor subiu na árvore 

em tempo de se estrepar. 

Pronto, o amor se estrepou. 

Daqui estou vendo o sangue 

que escorre do corpo andrógino. 

Essa ferida, meu bem, 

às vezes não sara nunca, 

às vezes sara amanhã. 

No contexto do poema, a combinação de figuras de linguagem, expressas no excerto acima, indica que  

A  o sentimento amoroso pode ser adestrado, a fim de realizar os desejos de cada sujeito. 

B  a traição é uma possibilidade do amor, dado seu caráter animalesco.  

C  o corpo remendado é o resultado de um sujeito ferido pela infidelidade. 

D  as feridas de um coração partido podem não cicatrizar. 

E  os amantes sempre sofrerão por amor.  

 

Texto II 

Soneto de fidelidade 

De tudo, ao meu amor serei atento 

Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto 

Que mesmo em face do maior encanto 

Dele se encante mais meu pensamento. 

 

Quero vivê-lo em cada vão momento 

E em louvor hei de espalhar meu canto 

E rir meu riso e derramar meu pranto 

Ao seu pesar ou seu contentamento. 

 

E assim, quando mais tarde me procure 

Quem sabe a morte, angústia de quem vive 

Quem sabe a solidão, fim de quem ama 

 

Eu possa me dizer do amor (que tive): 

Que não seja imortal, posto que é chama 

Mas que seja infinito enquanto dure. 
(Vinicius de Moraes) 

3.  Em relação aos múltiplos aspectos presentes no poema de Vinicius de Moraes, julgue os itens e assinale a única opção 
correta.  

I. O autor expressa o tempo e a intensidade, os quais fazem parte da atitude de amar o interlocutor. 

II. Há, na segunda estrofe, um polissíndeto. 

III. No poema, há conjunções coordenativas com três valores semânticos distintos. 

IV. No último verso, a conjunção coordenativa poderia ser substituída por “ora”, sem prejuízo ao sentido original. 

V. Assim como a chama, o amor não é imortal. 

VI. O paradoxo é uma figura de linguagem presente no poema. 

A sequência que apresenta o correto julgamento dos itens é 

A  C – E – E – E – C – E.  

B  C – E – C – E – C – E.  

C  C – C – C – E – C – E. 

D  E – E – E – C – E – C. 

E  E – C – C – C – E – C.  

 



 

 

SIGMAIS  ::  mar/2022  |  9º ANO  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  |  19_1_S+_01_2022_atv.docx    3 

Considere, em sua totalidade, o conto A desejada das gentes, de Machado de Assis, para responder às questões 4 e 5.  

Texto III 

– Chamava-se Quintília? Conheci de vista, quando andava na Escola de Medicina, uma linda moça com esse nome. Diziam que era a 
mais bela da cidade. 

– Há de ser a mesma, porque tinha essa fama. Magra e alta? 
– Isso. Que fim levou? 
– Morreu em 1859. Vinte de abril. Nunca me há de esquecer esse dia. Vou contar-lhe um caso interessante para mim, e creio que 

também para o senhor. Olhe, a casa era aquela... Morava com um tio. Quando conheci Quintília... Que idade pensa que teria, quando a 
conheci? 

– Trinta anos. Não os parecia, nem era nenhuma inimiga que lhe dava essa idade. Ela própria a confessava e até com afetação. Ao 
contrário, uma de suas amigas afirmava que Quintília não passava dos vinte e sete; mas como ambas tinham nascido no mesmo dia, dizia 
isso para diminuir-se a si própria. [...] 

Muitas vezes quis dizer-lhe o que sentia, mas as palavras tinham medo e ficavam no coração.  
Enfim! 
– O meu plano era justamente precipitar tudo, com medo de que cinco minutos de conversa me tirassem as forças. Ainda assim, 

não sabe o que me custou; custaria menos uma batalha, e juro-lhe que não nasci para guerras. Mas aquela mulher magrinha e delicada 
impunha-se-me, como nenhuma outra, antes e depois... 

– E então? 
– Quintília adivinhara, pelo transtorno do meu rosto, o que lhe ia pedir, e deixou-me falar para preparar a resposta. A resposta foi 

interrogativa e negativa. Casar para quê? Era melhor que ficássemos amigos como dantes. Respondi-lhe que a amizade era, em mim, desde 
muito, a simples sentinela do amor; não podendo mais contê-lo, deixou que ele saísse. Quintília sorriu da metáfora, o que me doeu, e sem 
razão; ela, vendo o efeito, fez-se outra vez séria e tratou de persuadir-me de que era melhor não casar. – Estou velha, disse ela; vou em 
trinta e três anos. – Mas se eu a amo assim mesmo, repliquei, e disse-lhe uma porção de coisas, que não poderia repetir agora. Quintília 
refletiu um instante; depois insistiu nas relações de amizade; disse que, posto que mais moço que ela, tinha a gravidade de um homem mais 
velho e inspirava-lhe confiança como nenhum outro.  

– Mas então é um delírio? – Creio que sim; o que lhe afianço é que ainda agora, se fosse necessário, separar-me-ia dele uma e cem 
vezes; e creio poder afirmar-lhe que ele faria a mesma coisa. Aqui olhou ela espantada para mim, como se olha para uma pessoa cujas 
faculdades parecem transtornadas; depois abanou a cabeça, e repetiu que fora um erro; não valia a pena. – Fiquemos amigos, disse-me, 
estendendo a mão. – É impossível; pede-me coisa superior às minhas forças, nunca poderei ver na senhora uma simples amiga; não desejo 
impor-lhe nada; dir-lhe-ei até que nem mais insisto, porque não aceitaria outra resposta agora. Trocamos ainda algumas palavras, e retirei-
me... Veja a minha mão. 

– Treme-lhe ainda... 
– E não lhe contei tudo.  

Trecho de “A desejada das gentes”. 50 contos de Machado de Assis, pp. 409 a 416  

Vocabulário 

Afetação: ausência de naturalidade, modo artificial de ser. 

4.  O conto A desejada das gentes é narrado pelo Conselheiro, que andava pela Glória quando passa pela casa que já fora 
de Quintilha, o que lhe trouxe a memória de várias lembranças como o pedido de casamento negado por parte da 
moça ao narrador. Esse fato o deixou arrependido e aborrecido, afastando-o de Quintília. Mas, antes de morrer, a moça 
decide se casar com o narrador e, após dois dias do casamento, ela morre. Por que ela decide se casar próximo à sua 
morte? Detalhe sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

5.  Ao começar a relembrar sua história com Quintília e ao contá–la a seu amigo, o Conselheiro diz que tudo, no começo, 
era só uma brincadeira sua e de seu amigo João Nóbrega. Afirma, ainda, que ambos já a conheciam e nunca haviam 
pensado em namorá-la. A partir daí, começa o jogo da conquista. Explicite o real motivo que levou o narrador a querer 
conquistar o amor de Quintília.  
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MATEMÁTICA 
6.  Um retângulo de comprimento ( )2 cmx +  e largura ( )2 cmx −  tem a mesma área de um quadrado em que cada lado 

mede ( )1 cmx − . Nessas condições, é correto afirmar que o valor de x é  

A  2. 

B  2,5. 

C  3. 

D  3,5. 

E  4. 

7.  Com velocidade média de 60 km/h, um motorista percorre um determinado trajeto em 45 minutos. À velocidade 
média de 90 km/h, em quantos minutos ele percorrerá esse mesmo trajeto? 

A  15 

B  20 

C  25 

D  30 

E  50 

8.  Uma forma fatorada do polinômio �� � 2���� � �� é 

A  ��� � ��	�. 

B  ��� � ��	��� � ��	. 

C  �� � �	�� � �	. 

D  ��� � ��	�� � �	. 

E  �� � �	�. 

9.  Um aeromodelista construiu uma miniatura de avião utilizando uma escala de 1 ∶ 250. Nessa miniatura, a envergadura 
das asas é de 20 cm. Se ele utilizasse uma escala de 1 ∶ 200, qual seria a envergadura, em cm, das asas dessa miniatura? 

 

 

 

 

 

 

10.  Simplificando, ao máximo, a expressão 

( )( ) ( )( )2 2
2 2 2 2 ,x y x y x y x y   − + + + −     

obtém-se um polinômio da forma ��� � ����� � ���. Determine o valor de � � � � �. 

 

 

 

 

 
 

HISTÓRIA 
11.  Várias questões afligiam as principais nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado feridas 

difíceis de curar.  As questões elencadas abaixo marcaram a segunda metade do século XIX. Relacione-as ao início da 
Primeira Guerra Mundial. 

a)  Nacionalismo:  
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b)  Imperialismo europeu:  

 

 

 

 

 

 

 

12.  Às vésperas da Primeira Guerra Mundial foram criadas duas alianças entre as potencias europeias. Explique que 
alianças eram essas e que nações elas reuniram.  

 

 

 

 

 

13.  Observe o mapa abaixo.  

 
a)  O mapa é anterior ou posterior à Primeira Guerra Mundial? Justifique.  

 

 

 

 

 

b)  Identifique tosos os países que estão numerados no mapa.  
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14.  Leia estes trechos de depoimentos de ex-combatentes da Primeira Grande Guerra:  

Uma certa ferocidade surge dentro de você, uma absoluta indiferença para com tudo o que existe no mundo, exceto o seu dever de 
lutar. Você está comendo uma crosta de pão, e um homem é atingido e morto na trincheira perto de você. Você olha calmamente para ele 
por um momento e continua a comer o seu pão. Por que não? Aqui desapareceu para sempre o cavalheirismo. Como todos os sentimentos 
nobres e pessoais, ele teve de ceder o lugar ao novo ritmo da batalha e ao poder da máquina. Aqui a nova Europa se revelou pela primeira 
vez no combate.  

(Citados por EKSTEINS, Modris. "A sagração da primavera". Rio de Janeiro: Rocco, 1992.)  

Com base na leitura desses trechos, é CORRETO afirmar que o impacto dessa guerra 

A  acelerou o processo de libertação das colônias afro-asiáticas, que se tornaram Estados independentes a partir de 
então. 

B  deu origem a um influente movimento contra as guerras, que criou uma ordem internacional pacífica. 

C  levou ao fortalecimento e consolidação dos regimes liberais já existentes, além de contribuir para o surgimento de 
novas democracias. 

D  provocou uma crise nos valores dominantes até então, gerando descrédito em relação aos sistemas democráticos de 
governo.  

E  levou a uma bipolarização mundial que gerou uma guerra velada entre o mundo capitalista e o mundo socialista.  

15.  Em 11 de novembro de 1918, os alemães assinavam o armistício que colocava fim à Primeira Guerra Mundial. No ano 
seguinte, em 1919, o Tratado de Versalhes impunha obrigações para a Alemanha:  

I. A devolução para França dos territórios da Alsácia-Lorena. 

II. A participação obrigatória na Liga das Nações.  

III. A redução do exército alemão para 100 mil soldados e proibição de força aérea. 

IV. O desenvolvimento do trabalho humanitário em suas colônias africanas. 

V. A entregar navios e submarinos aos vencedores, entre outros bens. 

Dentre essas obrigações, estão corretas 

A  apenas a I e a III. 

B  apenas a I e a V. 

C  apenas a I, a IV e a V. 

D  apenas a I, a III e a V.  

E  apenas a II, a III e a IV. 

 

GEOGRAFIA 
16.  Analise o mapa a seguir. 

O Mundo Bipolar (1945 – 1990) 

 
Fonte: https://tudogeo.com.br/wp-content/uploads/2019/02/mundo_bipolar.png. Acesso em 15/02/2022. 

Mundo Bipolar é a forma como ficou conhecida o período da Guerra Fria. Com base no exposto, explique a expressão 
“cortina de ferro” para caracterizar os antagonismos no continente europeu conforme a influência das superpotências 
Estados Unidos e União Soviética. 
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17.  Analise a charge a seguir. 

 
Fonte: https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/05/46/40/0546400f15dbacc668933279d3041ad8.jpg. Acesso em 15/02/2022. 

Com base na análise da charge, elabore um parágrafo crítico para evidenciar as principais diferenças existentes nos 
aspectos militar e econômico entre os blocos de poder do mundo bipolar. 

 

 

 

 

18.  Faça a análise da charge a seguir. 

 
A charge mostra Harry Trumann (ex-presidente dos EUA) e Josef Stalin (ex-governante da URSS) jogando futebol com uma 
bola que representa o Planeta Terra. Trata-se de uma representação da chamada Guerra Fria, que pode ser definida como 

A  política da “paz armada”, desenvolvida pelas grandes potências no final do século XIX, da qual resultaram tratados 
que garantiam a estabilidade política e a paz mundial. 

B  choque ocorrido entre as potências industrializadas europeias, entre o final do século XIX e o início do século XX, 
decorrente da disputa pelas colônias na África, Ásia e América. 

C  estratégia desenvolvida pelos Estados Unidos objetivando conter a expansão imperialista da União Soviética, nação 
que emergiu da Segunda Guerra Mundial, junto dos países subdesenvolvidos, como a maior potência econômica e 
militar do mundo. 

D  tensão militar que resultou na regionalização do planeta em três mundos, tendo o primeiro mundo relacionado aos 
países desenvolvidos, o segundo mundo relacionado aos países subdesenvolvidos e o terceiro mundo relacionado 
aos países socialistas. 

E  período de tensão permanente entre o bloco capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e o bloco socialista, liderado 
pela União Soviética, resultante da disputa entre essas duas potências por uma posição de superioridade no 
contexto internacional no período posterior à Segunda Guerra Mundial. 
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19.  Leia o texto a seguir. 

Após o fim do conflito da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), emergiram como superpotências antagônicas os Estados Unidos da 
América – EUA – e a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas – URSS –, ambas vitoriosas sobre o eixo. A disputa entre os EUA, 
representante do mundo capitalista e a URSS, líder do bloco socialista, ia desde aspectos ideológicos, políticos e econômicos, até conflitos 
regionais em que cada superpotência apoiava um dos lados envolvidos como forma de afirmar sua superioridade. Essa época de 
enfrentamento durou até o início da década de 1990 quando a URSS passou por profundas transformações de ordem política e econômica. 

São características que marcaram a disputa entre os EUA e a URSS nesse período que ficou conhecido por Guerra Fria,  

A  a corrida armamentista nuclear e a corrida espacial. 

B  o fato de não ter ocorrido nenhum conflito em que ambas tenham se envolvido, mesmo indiretamente. 

C  a construção do muro de Berlim para impedir que os alemães ocidentais entrassem no território de Berlim Oriental. 

D  o apoio soviético aos insurgentes muçulmanos no Afeganistão que os levou a derrubar o regime capitalista apoiado 
pelos Estados Unidos no país. 

E  o auxílio dos Estados Unidos ao governo comunista da Coreia do Norte que venceu a Guerra das Coreias e dividiu a 
península segundo as áreas de influência. 

20.  Ao término da 2ª Guerra Mundial, uma nova potência toma lugar ao lado dos Estados Unidos, a União Soviética, que 
adota postulados socialistas. Este novo fato gera um conflito de amplas proporções, que se convencionou chamar 
“Guerra Fria”. A expressão “Guerra Fria” se fundamentava na premissa  

A  das duas potências emergidas, após a 2ª Guerra Mundial, ameaçarem constantemente a paz mundial, devido ao uso 
indiscriminado de armas químicas em seus territórios. 

B  da organização dos países descolonizados após a 2ª Guerra Mundial, que por terem economias super desenvolvidas, 
ficaram conhecidos como 3° Mundo ou o grupo de países não-alinhados. 

C  dos confrontos diretos entre as duas potências que não utilizavam o arsenal nuclear por medo das duras punições 
que a Organização das Nações Unidas poderia impor às suas economias. 

D  da constante ameaça de uma guerra nuclear graças ao poder bélico das duas nações, que ameaçavam se destruir. 
Como o confronto bélico-militar direto não ocorreu, os países se enfrentavam diplomaticamente e competiam em 
busca de novas áreas de influência. 

E  das duas nações, ainda durante o desenrolar da 2ª Guerra Mundial, realizarem testes atômicos, apresentando ao 
mundo seu potencial bélico, como no caso do bloqueio terrestre de Berlim. Ocasião em que a União Soviética 
bombardeou os aviões estadunidenses que passavam pelo espaço aéreo do país. 

 

CIÊNCIAS 
21.  A observação e a classificação dos seres vivos sempre demonstraram que os organismos poderiam ser agrupados 

devido a semelhanças ou diferenças. Assim, os organismos poderiam distinguir-se uns dos outros, o que deu margem 
às produções de teorias evolucionistas: Fixismo, Lamarckismo, Darwinismo e Neodarwinismo. Sobre essas teorias, 
associe as colunas. 

COLUNA 1 COLUNA 2 

(1) Fixismo 

(2) Lamarckismo 

(3) Darwinismo 

(4) Neodarwinismo 

a) Quanto mais se utiliza determinado órgão, mais ele se desenvolve. 

b) A seleção natural e as variações gênicas são fatores que condicionam a 
evolução dos seres vivos. 

c) As espécies são imutáveis. 

d) Os organismos mais aptos ao ambiente apresentam maior chance de 
reprodução e de transmissão da característica vantajosa para os 
descendentes. 

Assinale a opção que apresenta a associação correta das colunas. 

A  1 – a; 2 – b; 3 – d; 4 – c  

B  1 – c; 2 – d; 3 – a; 4 – b 

C  1 – c; 2 – a; 3 – d; 4 – b  

D  1 – b; 2 – d; 3 – a; 4 – c  

E  1 – c; 2 – a; 3 – b; 4 – d  

22.  Em 1950, o vírus mixoma foi introduzido em uma região da Austrália para controlar o grande aumento de coelhos 
europeus. O primeiro surto de mixomatose matou 99,8% dos coelhos infectados. O surto seguinte matou 90%. No 
terceiro surto, somente 40 a 60% dos coelhos infectados morreram e a população voltou a crescer. O vírus é 
transmitido por mosquitos que só picam coelhos vivos. O declínio da mortalidade dos coelhos foi atribuído a fatores 
evolutivos. Do ponto de vista evolutivo atual, o que ocorreu com a população de coelhos? 
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23.  Considere as seguintes afirmações. 

1) "O gafanhoto é verde porque vive na grama". 

2) "O gafanhoto vive na grama porque é verde". 

Na sua opinião, qual afirmação seria atribuída a Darwin e qual seria atribuída a Lamarck? Justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

 

24.  Determinada amostra, no estado sólido, encontrava-se a –10 ℃ quando foi submetida a um aquecimento. Quando o 
termômetro marcava 10 ℃, iniciou-se a fusão dessa amostra, que se encerrou a uma temperatura de 20 ℃. A fase 
líquida continuou a ser aquecida e, quando o termômetro marcava 135 ℃, a ebulição teve início e se encerrou a uma 
temperatura de 145 ℃. Com base nessas informações, faça o que se pede. 

a) Pode-se concluir que essa amostra corresponde a uma 

(     ) substância pura.              (     ) mistura. 

b) Construa o gráfico Temperatura versus Tempo da curva de aquecimento da amostra descrita no texto. No 
gráfico, deve conter as variações de temperatura que ocorreram durante todo o aquecimento e nas mudanças de 
estados físicos. 
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25.  Observe as reações de decomposição apresentadas a seguir. 

1. O NH4Cl(s) sofre decomposição em NH3(g) e HCl(g). 

2. O CaCO3(s) sofre decomposição em CaO(s) e CO2(g). 

3. O HCl(g) sofre decomposição em Cl2(g) e H2(g). 

Sobre as substâncias participantes dessas reações, foram feitas as seguintes afirmações. 

I. O NH3 é uma substância simples.    

II. O NH4Cl é uma substância composta.    

III. O CaCO3 é uma substância composta.    

IV. Os produtos de decomposição da reação 3 são substâncias simples. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ções) 

A  I, apenas. 

B  II, apenas. 

C  III, apenas. 

D  I e IV, apenas. 

E  II, III e IV. 

26.  Nas figuras, são representados diferentes sistemas contendo determinadas substâncias químicas. Nelas, cada círculo 
representa um átomo, e círculos de tamanhos diferentes representam elementos químicos diferentes. 

 
FUVEST/2018. 

A respeito dessas representações, é correto afirmar que os sistemas  

A  3, 4 e 5 representam misturas.    

B  1, 2 e 5 representam substâncias puras.    

C  5 e 3 representam, respectivamente, uma substância composta e uma substância simples.   

D  1 e 2 representam, respectivamente, uma substância composta e uma substância simples.    

E  4 e 6 representam substâncias simples puras.    

 

LÍNGUA INGLESA 
27.  Check the alternative that completes the following sentence based on the simple past rules. 

What time _______ your lessons _______? 

A  did / started 

B  was / started 

C  did / start    

D  were / started 

E  do / started 

28.  Read the comic and mark the alternative that completes the sentence correctly. 

 
http://www.mezzacotta.net/garfield/?comic=528 
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(Transcription): “My life isn’t turning out like I _____________.” 

A  planed 

B  was planed 

C  planned   

D  planet 

E  planied 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 
Lee el cartel abajo con informaciones de prevención al coronavírus. 

 

29.  Ahora, busca en internet los significados de las palabras “desechables” y “tirar” (el verbo acerca de los pañuelos). 
Luego, marca el ítem que contiene la traducción correcta. 

A  Descartáveis / jogar fora 

B  Renováveis / guardar 

C  Agradáveis / economizar 

D  Novos / lavar 

E  Nojentos / levar 

30.  Ahora, acerca de las instrucciones presentadas en el cartel, marca la única con la interpretación correcta. 

A  Alguien que presenta síntomas de Covid, debe alejarse de otras personas. 

B  Al toser, no se debe cubrir la boca. 

C  Lava las manos con poca frecuencia. 

D  La transmisión por las manos es más difícil, así que, evita tocarte los ojos o la cara. 

E  Si tienes secreciones respiratorias, límpialas con tu máscara.  

 


