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LÍNGUA PORTUGUESA 
1.  Assinale a opção em que a oração subordinada adverbial está classificada corretamente. 

A  Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas. (subordinada adverbial comparativa) 

B  Não serás bom advogado, sem que estudes muito. (subordinada adverbial consecutiva) 

C  Cumprirei minhas tarefas mesmo que a oposição critique. (subordinada adverbial concessiva)   

D  Quanto mais se tem, mais se deseja. (subordinada adverbial causal) 

E  Aproximei-me a fim de que pudesse ouvi-la. (subordinada adverbial proporcional) 

2.  Todas as orações destacadas nos itens abaixo são subordinadas reduzidas. Assinale a opção cuja oração destacada se 
classifica como subordinada adverbial condicional reduzida de particípio. 

A  “Feita a partilha, o Leão tomou a palavra”. 

B  “Armado com tais provas, até que eu o enfrentaria.”  

C  “A tropa, acampada às margens do Iguaçu, foi surpreendida”. 

D  “Ernestina estava certa de ser sua amiga.” 

E  “Transposto o rio, seguimos viagem”. 

 

3.  Em “Porque o mais surpreendente é que, mesmo depois de saber de tudo, o mistério continua intacto. Embora eu 
saiba que de uma planta brota uma flor”. Classificam-se, sintática e corretamente, as orações presentes no último 
período do texto presente na questão 4, exceto: 

A  “Porque o mais surpreendente é” – Oração principal. 

B  “que o mistério continua intacto” – Oração subordinada substantiva subjetiva. 

C  “mesmo depois de saber de tudo” – Oração subordinada adverbial concessiva. 

D  “Embora eu saiba” – Oração subordinada adverbial concessiva. 

E  “que de uma planta brota uma flor” – Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
 

A descoberta do mundo 
O que eu quero contar é tão delicado, é tão delicado quanto a própria vida. E eu queria poder usar delicadeza que também tenho 

em mim, ao lado da grossura de camponesa que é o que me salva. 
Quando criança, e depois adolescente, fui precoce em muitas coisas. Em sentir um ambiente, por exemplo, em aprender a 

atmosfera íntima de uma pessoa. Por outro lado, longe de precoce, estava em incrível atraso em relação a outras coisas importantes. 
Continuo, aliás, atrasada em muitos terrenos. Nada posso fazer: parece que há em mim um lado infantil que não cresce jamais. Até mais 
que treze anos, por exemplo, eu estava em atraso quanto ao que os americanos chamam de fatos da vida. Essa expressão se refere à 
relação profunda de amor entre um homem e uma mulher, da qual nascem os filhos.  

[...] 
As minhas colegas de ginásio sabiam de tudo e inclusive contavam anedotas a respeito. Eu não entendia, mas fingia compreender 

para que elas não me desprezassem e à minha ignorância. 
[...] 
Até que um dia, já passados os treze anos, como se só então eu me sentisse madura para receber alguma realidade que me 

chocasse, contei a uma amiga íntima o meu segredo: que eu era ignorante e fingira de sabida. Ela mal acreditou, tão bem eu havia fingido. 
Mas terminou sentindo minha sinceridade e ela própria encarregou-se ali mesmo na esquina de me esclarecer o mistério da vida. Só que 
também ela era uma menina e não soube falar de um modo que não ferisse a minha sensibilidade de então.  

[...] 
Antes de me reconciliar com o processo da vida, no entanto, sofri muito, o que poderia ter sido evitado se um adulto responsável se 

tivesse encarregado de me contar como era o amor. Esse adulto saberia como lidar com uma alma infantil sem martirizá-la com a surpresa, 
sem obrigá-la a ter toda sozinha que se refazer para de novo aceitar a vida e os seus mistérios. 

Porque o mais surpreendente é que, mesmo depois de saber de tudo, o mistério continua intacto. Embora eu saiba que de uma 
planta brota uma flor. [...] 

Clarice Lispector 

9º ano 

Ensino Fundamental • Módulo 4 • 3º período 
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4.  A narradora se considerava precoce para algumas situações. Já para outras, se achava bem infantil. De que modo a 
garota escondia a sua falta de conhecimento? 

 

 

 

 

5.  Ao desvendar o processo da vida, o que deixou a narradora chateada? Por quê? 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
6.  Em uma cidade, o valor médio do litro de gasolina era, em fevereiro, R$ 7,10. Em março de 2022, o valor médio do litro 

de gasolina teve um aumento de 3% e, em abril do mesmo ano, um novo aumento de 5%. Considerando apenas esses 
aumentos, é correto afirmar que, nesse período 

A  o valor médio do litro de gasolina nessa cidade teve um aumento de 8%. 

B  o valor médio do litro de gasolina teve um aumento superior a 8%. 

C  o aumento do valor médio do litro de gasolina foi de R$ 0,67. 

D  o aumento do valor médio do litro de gasolina foi de R$ 0,70. 

E  o aumento do valor médio do litro de gasolina foi de R$ 0,82. 

7.  Para fazer uma estimativa do tempo do download de um arquivo de 2,5 GB, Jonas executou um teste de velocidade da 
conexão, que mostrou que ela é de 112 Mbps para download. Sendo assim, é correto afirmar que o tempo para baixar 
esse arquivo será 

A  superior a 3 min. 

B  superior a 2 min e inferior a 3 min. 

C  superior a 1 min e inferior a 2 min. 

D  superior a 30 s e inferior a 1 min. 

E  inferior a 30 s. 

8.  Rodrigo fez um empréstimo de R$ 20 000,00 para ser pago em parcelas iguais durante 3 meses. Sabendo que a taxa de 
juros compostos utilizada foi de 2% a.m., o valor de juros pagos nesse empréstimo será de  

A  R$ 1 002,24. 

B  R$ 1 051,48. 

C  R$ 1 224,16 

D  R$ 1 232,21. 

E  R$ 1 444,14. 

9.  Na figura a seguir, as retas �, � e � são paralelas, duas a duas, e as retas � e � são transversais às retas �, � e �. 

m n

r

s

t

A B

C D

E F
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Sabendo que �� 	 2� cm, � 	 �5� � 6� cm, �� 	 4 cm e � 	 7 cm, determine o valor de �. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Um reservatório de água com capacidade de 1 000 L será esvaziado. Para isso, é feito um furo no reservatório, de 
forma que a vazão de água saindo do furo é de 20 L/min. Escreva uma fórmula que expresse o volume � de água 
restante no reservatório, em litro, em função do tempo � após a abertura do furo, em minuto. Em seguida, determine o 
tempo necessário, em minuto, para que o volume de água restante no reservatório seja de exatamente 300 L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 
11.   

O ex-presidente da Iugoslávia, Slobodan Milosevic, foi encontrado morto na sua cela em Haia, na Holanda, neste sábado (11/3). 
Processado por crimes de guerra, Milosevic tinha 64 anos e sofria de problemas cardíacos. 

A morte poderá criar uma polêmica na Corte Internacional em Haia, já que o tribunal negou autorização para que Milosevic fosse 
tratado em Moscou há um mês.[...] 

Líderes dos Balcãs lamentaram que o ex-presidente iugoslavo tenha morrido sem ter sido julgado e condenado pelos seus crimes. A 
Europa pediu que o fato seja considerado como uma oportunidade para que a região supere seu passado e que os demais autores de 
crimes sejam entregues ao Tribunal Penal Internacional. [...] 

“É uma pena que Milosevic não tenha vivido para passar por seu julgamento e que não tenha tido a sentença que merecia”, afirmou 
Stjepan Mesic, presidente da Croácia. 

https://www.conjur.com.br/2006-mar-11/milosevic_encontrado_morto_cela_haia 

Acessado em 10/08/2020 

No primeiro semestre de 2006, a morte do ex-líder sérvio Slobodam Milosevic, durante o seu julgamento pelo Tribunal 
Penal Internacional em Haia, na Holanda, suscitou comparações entre o seu julgamento e o ocorrido no Tribunal de 
Nuremberg. Este último constituiu: 

A  Um tribunal que julgou líderes do regime nazista acusados de crimes de guerra cometidos durante a Segunda 
Guerra Mundial. 

B  Um tribunal que julgou líderes japoneses acusados de crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra 
Mundial. 

C  Um tribunal que julgou líderes do regime fascista italiano acusados de crimes de guerra durante a Segunda Guerra 
Mundial. 

D  Um tribunal que julgou comandantes militares alemães acusados de cometerem atrocidades durante a Primeira 
Guerra Mundial. 

E  Um tribunal que julgou governantes sul-africanos acusados de crimes contra a humanidade durante a vigência do 
“apartheid” na África do Sul. 
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12.  Leia os textos. 

I. “Truman, Stalin e Churchill (substituído depois por Clement Attle) foram os principais líderes do encontro que, 
em julho de 1945, tratou da desmilitarização da Alemanha e ratificou a decisão anterior de dividi-la em quatro 
zonas de ocupação militar (britânica, francesa, norte-americana e soviética). Nesse encontro, diferentemente 
dos anteriores, predominaram as diferenças e hostilidades entre Estados Unidos e União Soviética.” 

II. Terminado o conflito, (...) Estados Unidos, URSS, Reino Unido e França firmaram o acordo pelo qual se instituía 
um tribunal militar internacional para julgar os maiores criminosos de guerra. O processo teve início a 20 de 
novembro de 1945. 

Os acusados eram 22 e estavam incluídos, à exceção de Hitler que se suicidara, todos os máximos dirigentes políticos e 
militares da Alemanha. 

(Norberto Bobbio, Dicionário de política. Brasília: UnB, 1986. P. 302. Adaptado) 

Os textos aludem, respectivamente, 

A  Conferência de Yalta e Tribunal de Nuremberg. 

B  Conferência de Teerã e Corte Internacional de Haia. 

C  Pacto e Varsóvia e Conferência de Potsdam. 

D  Tribunal de Nuremberg e Pacto de Varsóvia. 

E  Conferência de Potsdam e Tribunal de Nuremberg. 

 

13.  Complete a linha do tempo a seguir, destacando dois acontecimentos expressivos que marcaram cada período da Era 
Vargas, expostos a seguir: 

Governo Provisório  

(1930-1934) 

Governo Constitucional (1934-

1937) 

Estado Novo  

(1937-1945) 

 
1-__________________________________ 
 
2-__________________________________ 
 

 
1-_____________________________________ 
 
2-_____________________________________ 

 
1-___________________________________ 
 
2-____________________________________ 

 

“A Constituição Brasileira de 1937 (Polaca), outorgada pelo presidente Getúlio Vargas em 10 de Novembro de 1937, mesmo dia em 
que foi implanta a ditadura do Estado Novo, é a quarta Constituição do Brasil e a terceira da república. Foi redigida por Francisco Campos, 
então ministro da Justiça do novo regime.”  

https://www.sohistoria.com.br/ef2/eravargas/p3_2.php acessado em 15/05/2019  

14.  Explique por que essa constituição ficou conhecida como “Polaca”.  

 

 

 

15.  A Constituição de 1937 foi elaborada sob inspiração fascista e autocrática. Apresente dois exemplos que confirmam 
essa afirmação.  

 

 

 

 

GEOGRAFIA 
Analise a charge a seguir. 

 
Fonte: https://www.chappatte.com/sites/default/files/styles/thumb/public/import_ld/xL080403ce.jpg,qitok=whQsaqTr.pagespeed.ic.jOculPXJ73.webp. 

Acesso em 29/06/2022.  

Tradução: O que é Atlântico? 
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16.  A partir das informações destacadas na imagem e o questionamento dos representantes de Ucrânia e Geórgia, diante 
do cenário geopolítico contemporâneo, infere-se que 

A  Apesar de membros da União Europeia, os referidos países ainda lutam para compor a OTAN. 

B  A proximidade geográfica entre o Cáucaso e o Leste Europeu ainda dificultam a aproximação dos países banhados 
pelo Atlântico.  

C  Ucrânia e Geórgia são banhados pelos Mares Negro e Cáspio, respectivamente, o que dificulta a aproximação com o 
ocidente. 

D  Embora não possuam relações espaciais com o referido oceano, os países são cobiçados pelo projeto expansionista 
da OTAN. 

E  A Rússia é contrária à presença dos países na OTAN, pois a formalidade jurídica que envolve o bloco econômico da 
CEI.  

17.  O presidente da Rússia, Vladimir Putin, e dois líderes da Crimeia assinaram, em março de 2014, um acordo para tornar 
a República Autônoma parte da Rússia. O tratado foi assinado dois dias após o povo da Crimeia aprovar em um 
referendo a separação da Ucrânia e a reunificação com a Rússia. A votação foi condenada por Kiev e pela comunidade 
internacional, que a considera ilegítima. 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 28 out. 2014 (adaptado). 

A justificativa para o acordo descrito fundamentava-se na ideia de 

A  espaço vital. 

B  predomínio de muçulmanos. 

C  concessão da Ucrânia. 

D  identificação cultural. 

E  autonomia econômica. 
 

O grande hiato entre a imagem que nos chega da Turquia – e o seu atual cenário político conturbado – deve-se, basicamente, ao 
fato de que nós não sabemos como aquele país é realmente composto. Assim, como você não pode considerar o Brasil pelo Rio de Janeiro 
ou São Paulo, tampouco é possível considerar a Turquia somente pela moderna, rica e ocidentalizada Istambul.  

MORTEAN, Jorge. Crise na Turquia: quando as carroças puxam os bois. São Paulo: Escala. Geografia Conhecimento Prático, e. 72, 2017, p. 24-25. 

18.  A partir das informações descritas, caracterize os aspectos socioeconômicos da Turquia e identifique o principal 
conflito interno e o grupo que o país acusa de ser terrorista.  

 

 

 

 

19.  Leia a notícia a seguir. 

Turquia sugere que não vai mais conter refugiados 

A Turquia "não tem mais condições de conter os refugiados sírios" em seu território, afirmou nesta sexta-feira (28/02/20) um porta-
voz do partido AKP, do presidente Recep Tayyip Erdogan. 

 
Nesta quinta-feira (27/02/20), um ataque aéreo atribuído ao regime em Damasco matou mais de 30 soldados turcos e deixou 

dezenas de feridos na província de Idlib, no norte da Síria. 
 
O anúncio ocorreu no momento em que cerca de 300 migrantes atravessam o noroeste do país em direção às fronteiras com a 

Grécia e a Bulgária, segundo a agência de notícias DHA. 
Fonte: https://www.dw.com/pt-br/turquia-sugere-que-n%C3%A3o-vai-mais-conter-refugiados-a-caminho-da-europa/a-52573088. Acesso em 

29/06/2022. 

A partir das informações descritas, apresente dois motivos que justificam o fato de a Turquia conter imigrantes em direção 
ao continente europeu.  
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20.  Leia as informações a seguir. 

A Rússia e a reeleição de Vladimir Putin como presidente 

Ao longo do último século, apenas um político russo permaneceu no poder mais tempo que Vladimir Putin: Josef Stálin, que ocupou 
por 31 anos, entre 1922 e 1953, o cargo de secretário-geral do Partido Comunista na extinta União Soviética. 

Com a vitória nas eleições de domingo, Putin será presidente da Rússia, pela quarta vez, até 2024, quando somará 25 anos no poder 
- se contados os quase cinco anos em que foi primeiro-ministro. 

 
De acordo com os resultados oficiais, ele obteve mais de 76% dos votos. O segundo colocado, Pável Grudinin, do Partido Comunista, 

só alcançou 12% dos votos. 
Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/internacional-43459508. Acesso em 29/06/2022. 

A partir das informações, explique as estratégias que o atual presidente russo tem utilizado para conquistar o apoio da 
população, no país que saiu do papel de superpotência global à condição de emergente.  

 

 

 

 

 

CIÊNCIAS 
21.  Em um experimento, ao cruzar plantas puras de flores púrpuras com plantas puras de flores brancas, obteve-se 100% 

de plantas com flores púrpuras em F1. Levando em consideração que o experimento obedece à Primeira Lei de 
Mendel, espera-se que, em F2, as flores púrpuras apresentem quantas plantas de um total de 200 exemplares totais de 
F2? 

A  75 B  150 C  175 D  25 E  50 

22.  Cruzando-se ervilhas amarelas homozigotas (VV) com ervilhas amarelas heterozigotas (Vv), os descendentes serão 

A   100% vv, verdes. 

B   100% VV, amarelas. 

C   50% Vv, amarelas; 50% VV, amarelas. 

D   50% Vv, amarelas; 25% vv, verdes; 25% VV, amarelas. 

E   75% Vv, amarelas; 25% VV, amarelas. 

23.  Um futuro pai estava muito chateado com sua esposa grávida, pois ela estava esperando um menino, ao invés da tão 
sonhada menina que ele sempre quis ter. Segundo o futuro pai, a “culpa” da determinação do sexo do bebê era da 
mulher dele. Analisando a situação, julgue se esse futuro o pai está correto em sua afirmação. Justifique sua resposta, 
explicando como ocorre a determinação do sexo na espécie humana. 

 

 

 

 

24.  Considere os dois processos representados a seguir. 

I. NaCl (s) 
��� ���
�⎯⎯⎯  NaCl (aq) 

II. 2 NaCl (l) 
             
�⎯⎯  2 Na (s) + Cl2 (g) 

Com relação a esses dois processos, explique a diferença entre eles, apresentando pelo menos uma caraterística de cada 
um desses fenômenos. 
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25.  Para iniciar o preparo de um bolo de maçã, uma dona de casa acendeu a chama de um forno a gás, usando fósforos. 
Em seguida, descascou e cortou as maçãs, acrescentando-as à mistura da massa já preparada, levando-a para o forno 
pré-aquecido. Com o passar do tempo, o volume do bolo expandiu devido ao fermento adicionado e, após o 
período de cozimento, a dona de casa retirou o bolo para servir um lanche, que seria acompanhado de sorvete. Ao 
abrir a geladeira, verificou que o sorvete estava derretendo. Após o lanche, recolheu as sobras das maçãs, em 

processo de escurecimento, para descartá-las. 

As sequências destacadas correspondem, respectivamente, a fenômenos  

A  químico, físico, físico e físico.    

B  físico, físico, químico e químico.    

C  físico, químico, químico e físico.    

D  químico, químico, físico e químico. 

E  químico, físico, químico e físico. 

 

26.  Desde muito tempo atrás, as pessoas já se perguntavam a respeito da constituição da matéria. Afinal, do que as coisas 
são feitas? Essa pergunta intrigou muitas pessoas. Vários filósofos e estudiosos da época fizeram suposições para 
tentar responder a essa pergunta. Empédocles e Aristóteles, dois filósofos gregos, por volta de 500 a.C., tinham uma 
teoria que por muito tempo foi aceita. Para eles, a matéria era constituída pela combinação de quatro elementos da 
natureza. Algum tempo depois, por volta de 450 a.C., Demócrito e Leucipo também propuseram uma resposta a essa 
pergunta. Eles tinham a ideia de que se a matéria fosse dividida várias e várias vezes chegaria um momento que ela 
seria tão pequena que não seria mais possível dividi-la. Para esses estudiosos, essa partícula indivisível, em suas 
variadas formas e tamanhos, constituiriam todas as coisas. A essa partícula muitíssimo pequena foi dado o nome de 
átomo, que no grego significa indivisível. Mas até meados do século XIX, o atomismo ainda não era aceito pela 
comunidade científica. Até esse momento, as proposições feitas a respeito da constituição da matéria eram apenas 
filosóficas, ou seja, eram baseadas em questionamentos.  

Com base no texto e nos conhecimentos de História da Ciência, considere as seguintes afirmações feitas. 

I. Os quatro elementos formadores do universo, para Aristóteles, eram a água, a terra, o fogo e o ar. Já 
Empédocles atribuiu a essa teoria os termos frio, quente, úmido e seco, que quando reunidos aos pares, 
formavam os elementos de Aristóteles. 

II. Demócrito foi um dos filósofos gregos precursores da ideia de atomismo, a qual, desde então, foi aceita e 
incorporada pela sociedade científica. 

III. Outra prática que surgiu na antiguidade foi a da alquimia. Os alquimistas tinham como objetivo principal a 
transformação de metais comuns em ouro (transmutação) a partir da Pedra Filosofal e da obtenção do elixir da 
longa vida, o qual seria responsável pela cura de todas a doenças. 

IV. Lavoisier é considerado o pai da química, pois seu trabalho contribuiu para o desenvolvimento da química 
como uma ciência experimental. Ele foi, por exemplo, o responsável por observar o fenômeno da conservação 
das massas em uma transformação química. 

São corretas a(s) afirmativa(s) 

A  I. B  I e II. C  III e IV. D  I, III e IV. E  II, III e IV. 

 

LÍNGUA INGLESA 
27.  Complete Giselle’s e-mail with the verbs in parentheses in the Present Perfect Tense. 
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28.  Check the right options according to the grammar rules of Simple Past and Present Perfect. 

a)  Peter ______________ (play) tennis for five years when he ______________ (be) at school. 

 has played/ was 

 has played/ has been 

 played/ was 

b)  Can you help me? I ______________ (finish) my homework, but I still don't understand this question. 

 have finished 

 finished 

 didn’t finish 

c)  Could you give me some advice? I ______________ (buy) this sweater at Macy's yesterday. Do you think I should take it 
back? 

 have bought 

 bought 

 buy 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 
29.  Elige la opción que completa correctamente las frases a continuación. 

a)  Yo que tú ______________ mañana las entradas para el concierto de la Film Symphony Orchestra. 

 compraría 

 comprarías 

b)  ¿Crees que una película de acción ______________ a tus compañeros de clase? 

 entretendrían 

 entretendría 

c)  Pensaba que vosotros ______________ ir al concierto por la noche.  

 queríais 

 querríais 

d)  Creíamos que ______________ al cine con ustedes. 

 iríamos 

 iríemos 

30.  Da un consejo en cada una de las situaciones. 

a)  Hay mucho tránsito. Yo que tú, 

 

 

b)  La prueba es el próximo lunes. Yo en tu lugar, 

 

 

c)  Has comprado un producto y no te lo han entregado. Si yo fuera tú, 

 

 

d)  Las vacaciones se aproximan y todavía no sabes adónde ir. Te recomiendo que 

 

 
  

 

 

 


