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1ª EDIÇÃO

Resolução das questões

 MATEMÁTICA 

 01.  Carlos irá colocar em uma das paredes de seu quintal 
ladrilhos em formato de quadrados cuja medida do lado 
é um número inteiro em cm. A parede em que Carlos irá 
trabalhar tem dimensões de 2,8 m de altura por 4 m de 
comprimento. Sabendo-se que Carlos preencheu toda a 
parede com a quantidade mínima de ladrilhos possível, 
sem que haja quebra ou sobreposição de peças, podemos 
afirmar que os ladrilhos tinham lado: 

a) 18 cm b) 20 cm c) 30 cm d) 36 cm e) 40 cm

Resposta:
Para que seja possível cobrir toda a parede com os 
ladrilhos, a medida do lado do ladrilho deve ser um divisor 
comum das dimensões da parede, ou seja, deve ser um 
divisor comum de 280 e 400. Para que a quantidade 
de ladrilhos seja mínima, o lado deve ser o maior 
possível, ou seja, a medida do lado de cada ladrilho é o  
mdc (280, 400) = 40 cm.

 02.  Em um triângulo ABC, o ângulo ABCU  mede 105o e 
h é a medida da altura relativa ao lado AC. Se a área do 

triângulo ABC é 2 3  + 2 e AB = 2h, então o valor de h é: 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5

Resposta:
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Seja D o pé da altura relativa ao lado AC e α a medida do 
ângulo BACW .
Observe, no triângulo retângulo ABD, que senα  

= 
2 2

1
AB
BD

h
h= = , portanto temos que α = 30o. Assim,

temos que m ( )ABDU  = 180o – 90o – 30o = 60o, e no triângulo 
retângulo BCD concluímos que m ( )DBCU  = 105o – 60o = 45o 

e m ( )BCDW  = 180o – 90o – 45o = 45o, portanto o triângulo 

BCD é um triângulo retângulo isósceles e BD = CD = h.

No triângulo retângulo ABD temos que tg 30o = 
AD
h   

+ 
3
3  = 

AD
h  + AD = h 3 .

Finalmente, temos que a área do triângulo ABC é 
( )AD CD BD
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2
3 12 +  = 2 3  + 2 + h2( )3 1+  = 4( )3 1+   

+ h2 = 4 & h = 2.

 03.  Um letreiro é composto de 5 lâmpadas e pode ser con-
figurado de maneira que pelo menos duas das 5 lâmpadas 
estejam acesas.
Abaixo seguem exemplos de situações. As lâmpadas es-
curas estão apagadas e as claras, acesas.

1 lâmpada acesa
(não permitido)

2 lâmpadas acesas
(permitido)
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O total de configurações diferentes que podem ocorrer 
nessas condições é: 

a) 20 b) 22 c) 24 d) 26 e) 28

Resposta:
Observe que o total de configurações que queremos 
é o número total de configurações com qualquer 
quantidade de lâmpadas acesas (de 0 a 5), que é igual a 
2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 ⋅ 2 = 25 = 32 , tirando a configuração onde não 
há lâmpadas acesas, que é 1, e as configurações onde há 
apenas uma lâmpada acesa, que são 5. Portanto o total 
de configurações onde há pelo menos duas lâmpadas 
acesas é 32 – 5 – 1 = 26.

 04.  Representaremos por tu um número de dois algarismos 
de modo que u seja o algarismo das unidades e t o algarismo 
das dezenas. Se os algarismos a e b são distintos e diferentes 
de zero, então o maior valor possível de ab – ba é: 

a) 81 b) 72 c) 63 d) 54 e) 45

Resposta:
Temos que ab = 10a + b e ba = 10b + a, assim, ab – ba 
= 10a + b – 10b – a = 9a – 9b = 9(a – b). Assim, ab – ba 
assumirá o seu maior valor possível quando a – b assumir 
seu maior valor possível. Como a e b são algarismos 
distintos diferentes de zero, isso ocorrerá quando  
a = 9 e b = 1. Portanto o maior valor possível de ab – ba  
é 9(9 – 1) = 9 ⋅ 8 = 72.

 05.  Na figura a seguir, temos que AB = AC, EC = ED,  
m ( )BACW  = 20o, m ( )ACEW  = 30o, //AE BD  e C é um ponto 
de BD . 

A E

DB
C

Nessas condições, a medida do ângulo AEDU  é:

a) 100o b) 110o c) 120o d) 130o e) 140o

Resposta:
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Como AB = AC temos que o triângulo ABC é isósceles e  

m ( )ABCU  = m ( )ACBW  = 
2

180 20o o−  = 80o.

Da mesma forma, temos EC = ED e o triângulo ECD é 

isósceles e m ( )ECDW  = m ( )EDCW , como ACEW  mede 30o, 

temos m ( )ECDW  = m ( )EDCW  = 180o – 30o – 80o = 70o e 

m ( )CEDU  = 180o – 2 ⋅ 70o = 40o. Como AE // BD temos que 

m ( )AECU  = m ( )ECDW  = 70o.
Portanto o ângulo AEDU  mede 70o + 40o = 110o.

 06.  Rafael sempre gasta 80% de seu salário mensal com 
despesas e guarda o restante. Se Rafael guardou no total 
R$ 14.400,00 ao longo de 1 ano, então podemos afirmar que 
o salário mensal de Rafael, em reais, é:

a) 4 000 b) 5 000 c) 5 600 d) 6 000 e) 6 200

Resposta
Como Rafael guardou 14 400 reais ao longo de 12 meses, 

então ele guardou 
12

14 400  = 1 200 reais ao mês. Assim, 

temos que 1 200 reais corresponde a 100% – 80% = 20% 

do salário de Rafael, desse modo, o seu salário é 
,0 2

1200    

= 6 000 reais.

 07.  Sejam a e b dois números inteiros positivos tais que 
a é múltiplo de 12 e b é múltiplo de 4. Assim, é possível 
afirmar que (a + b)(a – b) é necessariamente múltiplo de: 

a) 6 b) 12 c) 16 d)  24 e) 32

 08.  Numa cidade existe uma pessoa X que sempre mente 
nas terças, nas quintas e nos sábados e é completamente 
sincera no resto dos dias da semana. Felipe chega um certo 
dia na cidade e mantém o seguinte diálogo com a pessoa X:
Felipe: Que dia é hoje?
X: Sábado.
Felipe: Que dia será amanhã?
X: Quarta-feira.
Em que dia da semana foi mantido esse diálogo?

a) Sábado.

b) Quinta-feira.

c) Segunda-feira.

d) Terça-feira.

e) Sexta-feira.

 09.  Na figura a seguir o quadrilátero PQRS foi feito a partir 
de dois triângulos semelhantes PQR e PRS. Se PQ = 3, QR = 4  
e m ( )PRSV  = m Q( )P RW  = 90o, então o perímetro do quadri-
látero PQRS é: 

P

S

R

3

Q

4

a) 22

b) 24

c) 27

d) 32

e) 45



211 336º Desafio para o 9º ano – 1a edição

 10.  Um tanque de água está com 
6
5

 de sua capacidade. 

Após 30 litros de água serem removidos do tanque, ele 

estará com 
5
4

 de sua capacidade. Nessas condições, qual 

é a capacidade total do tanque?

a) 180 L

b) 360 L

c) 540 L

d) 720 L

e) 900 L

 11.  Quatro números inteiros positivos diferentes foram 
escolhidos de modo que a média aritmética entre eles 
seja 2 017. A menor diferença possível entre o maior e o 
menor desses números é:

a) 2

b) 3

c) 4

d) 5

e) 6

 12.  Em uma festa há 13 homens e 13 mulheres. Cada 
homem cumprimenta com um aperto de mão cada um 
dos outros convidados. As mulheres apenas recebem 
apertos de mão e não procuram ninguém para cumpri-
mentar. Observe que se duas pessoas A e B se cumpri-
mentam, esse cumprimento deve ser contado uma única 
vez, pois essas mesmas pessoas não se cumprimentarão 
novamente.
O total de apertos de mão dados pelos 26 participantes é:

a) 244

b) 245

c) 246

d) 247

e) 248

 13.  A banda Aaron Mendes possui 3 álbuns: Number of 
Wonders, que possui 10 músicas, Powerstrike, que possui 
12 músicas, e Somewhere in Space, que possui 9 músicas. 
Eles farão um show especial de TV no qual tocarão 3 mú-
sicas – a primeira deve ser do álbum Number of Wonders,  
a segunda do álbum Powerstrike e a terceira, do álbum  
Somewhere in Space. De quantas maneiras diferentes eles 
podem fazer esse show?

a) 1 060

b) 1 070

c) 1 080

d) 1 090

e) 1 100

 14.  A figura ao lado mostra 4 

1

4

2

3

triângulos equiláteros de lados 
1, 2, 3 e 4. A área preenchida é 
igual a n vezes a área da região 
do triângulo não sombreado de 
lado 1. Assim, o valor de n é:

a) 8

b) 11

c) 18

d) 23

e) 26

 15.  Sobre um triângulo de lados 12, 16 e 20, podemos afir-
mar que:

a) possui um ângulo interno de 30o.

b) possui um ângulo interno de 45o.

c) é um triângulo retângulo de área 96.

d) é um triângulo retângulo de área 160.

e) é um triângulo retângulo de área 120.

 16.  Qual dos números abaixo não pode ser escrito como 
a soma de dois números primos positivos?

a) 5

b) 7

c) 9

d) 11

e) 13

 17.  O valor de 
5
2

50
2

500
2+ +  é: 

a) 0,111

b) 0,222

c) 0,333

d) 0,444

e) 0,555

 18.  Das 26 letras do alfabeto são escolhidas n letras dis-
tintas, n < 26, para formar palavras. Se, utilizando apenas 
essas n letras, o número de palavras com 4 letras distintas 
é igual a 17 vezes o número de palavras com 3 letras distin-
tas, então o valor de n é: 

a) 16

b) 17

c) 18

d) 19

e) 20

 19.  O número 27 3
2−

 é igual a: 

a) 
18
1 b) 

81
1 c) 

9
1 d) –18 e) 9

 20.  Um pacote de biscoitos tem 10 biscoitos e pesa 
85 gramas. É dada a informação de que 15 gramas de 
biscoito correspondem a 90 kcal. O número de calorias 
de um biscoito é: 

a) 38 kcal

b) 43 kcal

c) 46 kcal

d) 51 kcal

e) 56 kcal
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 PORTUGUÊS 

Texto para as questões 21 e 22.
O que é português?

Com cerca de 280 milhões de falantes, o português é 
a 5ª língua mais falada no mundo e está presente em 
nove países.
 O português é uma língua originada no galego-
português, idioma falado no Reino da Galiza e no 
norte de Portugal. No período das Grandes Navega-
ções, a língua foi difundida nas terras conquistadas, 
como Brasil, África e outras partes do mundo.
 O português, ou língua portuguesa, é hoje uma das 
línguas mais faladas no mundo! Com aproximada-
mente 280 milhões de falantes, está presente em nove 
países diferentes distribuídos em quatro continentes.
 São eles: Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo 
Verde, Brasil, Moçambique, Timor-Leste, São Tomé e 
Príncipe e Guiné Equatorial.
 O Brasil é o maior país lusófono (falante da lín-
gua portuguesa), pois tem o maior número de falan-
tes, cerca de 185 milhões de habitantes. Depois dele, 
podemos citar:
 Moçambique: 18,8 milhões de habitantes
 Angola: 10,9 milhões de habitantes
 Portugal: 10,5 milhões de habitantes
 Guiné-Bissau: 1,4 milhão de habitantes
 Timor-Leste: 800 mil habitantes
 Cabo Verde: 415 mil habitantes
 São Tomé e Príncipe: 182 mil habitantes
 Guiné Equatorial: 100 mil habitantes
 Com o intuito de preservar a unidade da língua 
nos países lusófonos e promover a união e proximi-
dade dos países que a têm como língua oficial foi 
criado, em 2009, o Novo Acordo Ortográfico da Lín-
gua Portuguesa, que unificou a grafia das palavras 
da língua portuguesa.

Fonte: <http://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/portugues/>.

 21.  De acordo com o texto:

a) a língua portuguesa é pouco falada no mundo.

b) Portugal é o país que tem mais falantes da língua 
portuguesa.

c) o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa quis 
expandir o português para outros territórios que ainda 
não utilizam essa língua.

d) a língua portuguesa foi originada no Brasil, que é o país 
que apresenta maior número de pessoas que falam 
português.

e) o português, sinônimo de língua portuguesa, foi 
transmitido por Portugal para outras partes do 
mundo.

 22.  O uso frequente do sinal de dois-pontos (:) no texto 
justifica-se porque o autor:

a) pretende finalizar determinado trecho.

b) deseja enumerar algum fato.

c) está fazendo apenas uma breve pausa antes de reini-
ciar o conteúdo.

d) irá citar a fala de alguma outra pessoa.

e) quer resumir o que foi dito anteriormente.

 23.  Leia a tirinha a seguir.

Fonte: <http://diariodesantamaria.clicrbs.com. 
br/rs/cultura-e-lazer/noticia/2014/08/escrevo- 
tiras-que-eu-gostaria-de-ler-diz-criador-do- 
personagem-armandinho-4577951.html>. 

O termo “Ufa!”, no último quadrinho:

a) é uma palavra empregada incorretamente no contexto.

b) ilustra a admiração de Armandinho ao saber que apa-
receu no jornal.

c) é utilizada somente na escrita, e não na fala.

d) significa uma expressão de alívio para a personagem.

e) demonstra o cansaço da personagem após quebrar o 
objeto encontrado na mesa.

Texto para as questões 24 e 25.

Onde nasce o Velho Chico

 Quem aí já ouviu falar no nome Opará? E Pirapi- 
tinga? Vou dar uma dica: esses são nomes indígenas 
dados a um mesmo rio, também conhecido como “rio 
da integração nacional” ou pelo apelido “Velho Chico”. 
Agora ficou fácil, né?

 Essas são as várias maneiras de se referir ao rio São 
Francisco, um dos mais importantes do Brasil. Com 
quase 3 mil quilômetros de extensão, este rio passa por 
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cinco estados brasileiros e tem enorme relevância 
na história do país. Suas águas já interligaram os ter-
ritórios de diversos povos indígenas e, mais tarde, 
guiaram os colonizadores europeus pelo interior do 
Brasil em busca de ouro e outras riquezas.

 A importância atual do rio São Francisco está princi-
palmente no uso de suas águas para pesca, navegação, 
irrigação de lavouras e geração de energia em usinas 
hidrelétricas. O problema é que nem mesmo os maio-
res rios são capazes de resistir a tantos anos de intensa 
exploração. O Velho Chico já não tem mais a mesma 
biodiversidade que habitava suas águas ou as matas 
em suas margens. Também já não tem mais a mesma 
profundidade e nem corre mais com a mesma veloci- 
dade de séculos atrás.

 Mas a boa notícia vem da sua cabeceira – ou seja, 
do lugar de onde nasce o rio –, lá nas montanhas do 
sudoeste de Minas Gerais. Numa região de chapada 
conhecida como serra da Canastra, estão localiza-
das as nascentes do rio São Francisco. Felizmente, os 
pequenos córregos que ali se juntam para dar início a 
um dos maiores rios da América do Sul estão protegi-
dos dentro do Parque Nacional da Serra da Canastra.

Fonte: <http://chc.org.br/onde- 

nasce-o-velho-chico/>. 

 24.  De acordo com o texto:

a) há diferenças entre o Velho Chico de hoje e o Velho 
Chico de anos atrás.

b) existe apenas uma maneira correta de se chamar o rio 
São Francisco.

c) as nascentes do rio São Francisco não estão seguras da 
exploração do homem.

d) o gado constitui um dos principais motivos pelo qual o 
rio São Francisco é tão importante e usado atualmente.

e) os povos indígenas desconheciam o rio São Francisco.

 25.  Mas a boa notícia vem da sua cabeceira – ou 
seja, do lugar de onde nasce o rio –, lá nas monta-
nhas do sudoeste de Minas Gerais.
O trecho iniciado por “ou seja...” tem por finalidade:

a) comentar sobre a “boa notícia” da qual ele fala anterior-
mente.

b) antecipar o local “sudoeste de Minas Gerais”.

c) explicar o que significa o termo “cabeceira” no texto.

d) adicionar uma informação diferente daquilo que ele já 
estava falando.

e) colocar mais um dado sobre o rio São Francisco.

 26.  Observe a imagem a seguir.

Fonte: <http://rodrigoinfo.blogspot.com.br/ 
2010/03/eua-rodrigo-no-carroll- 

county-times-o.html>.

Vocabulário

Go home: significa “vá para casa” em inglês.

O cartum acima foi retirado de um jornal americano, e 
recebeu o nome de “Nasa descobre gelo na Lua”. Assim 
sendo, analisando a parte verbal e não verbal, nota-se que 
a imagem tece uma crítica:

a) à exploração da Lua feita pelo ser humano.

b) à extinção do urso-polar na Terra. 

c) ao aquecimento global causado pelo homem.

d) ao crescente interesse do homem em explorar o Universo 
fora do planeta Terra.

e) ao povoamento de outros locais fora do nosso planeta. 

Texto para as questões 27 e 28.

Soluções para os cadeirantes

Projetos de novas cadeiras de rodas prometem tornar 
mais fácil a vida de quem depende desses veículos

 A cadeira de rodas manual de assento dobrável foi 
inventada em 1933 pelo engenheiro mecânico norte-
-americano Harry Jennings. Hoje existe uma grande 
variedade de modelos, tanto movidos pela força dos 
braços como motorizados. Apesar de ajudar muito 
na mobilidade de seus usuários, elas apresentam 
dificuldades em situações como subidas acentua-
das, calçadas esburacadas e meios-fios sem rebaixa-
mento, por exemplo. Para superar esses obstáculos, 
pesquisadores e empresas procuram soluções para 
tornar a cadeira de rodas mais eficiente e fácil de 
controlar. No Brasil, há vários projetos de pesquisa 
em andamento, que vão desde a criação de kits de 
motorização até sistemas de controle por meio de 
expressões faciais.
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 Um dos mais adiantados, que já está no mercado, 
foi desenvolvido pelo engenheiro mecânico Júlio 
Oliveto Alves quando realizava seu mestrado na  
Faculdade de Engenharia de Guaratinguetá (FEG), da 
Universidade Estadual Paulista (Unesp). Trata-se de 
um sistema de tração elétrica para cadeira de rodas 
manual. Denominado Kit Livre, é um acessório por-
tátil, dobrável, composto por uma roda e um motor 
elétrico recarregável. “Quando acoplado a uma cadei-
ra de rodas comum, ele a transforma num triciclo mo-
torizado, que pode atingir veloci dade de até 20 quilô-
metros por hora (km/h), com autonomia média de  
25 km”, explica Alves. “Com o Kit Livre, a pessoa com 
deficiência pode subir e descer o meio-fio de calçadas 
e andar por terrenos arenosos, irregulares e gramados, 
além de subir ladeiras com inclinação de até 40%.”

 Fonte: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2016/12/16/ 
solucoes-para-os-cadeirantes/?cat=tecnologia>. 

 27.  A necessidade de novos projetos de pesquisa sobre 
cadeira de rodas é justificada: 

a) pela insuficiência do sistema motorizado da cadeira de 
rodas, criado em 1933.

b) pela carência de modelos que ajudem nas situações 
de dificuldade na mobilidade.

c) pela falta de variedade nos modelos encontrados no 
mercado atual.

d) pela escassez desse tipo de estudo no Brasil.

e) pela urgência em se criar modelos motorizados.

 28.  A fala de Júlio Oliveto Alves, no segundo parágrafo, 
demonstra que o engenheiro:

a) se baseia em diversos dados que sustentam a funcio-
nalidade do seu projeto.

b) ainda não tem certeza se sua cadeira de rodas é efi-
ciente ou não.

c) não expõe provas de que a sua cadeira de rodas possa 
ajudar em situações complicadas para o cadeirante.

d) se apresenta convicto de sua invenção, sem precisar de 
informações adicionais sobre como ela funciona.

e) não possui uma conclusão clara sobre seu projeto.

Leia os dois textos para responder às questões de 29 a 32.

Texto I:
Ou isto ou aquilo 

Ou se tem chuva e não se tem sol 
ou se tem sol e não se tem chuva! 

Ou se calça a luva e não se põe o anel, 
ou se põe o anel e não se calça a luva! 

Quem sobe nos ares não fica no chão, 
quem fica no chão não sobe nos ares. 

É uma grande pena que não se possa 
estar ao mesmo tempo em dois lugares! 

Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, 
ou compro o doce e gasto o dinheiro. 

Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... 
e vivo escolhendo o dia inteiro! 

Não sei se brinco, não sei se estudo, 
se saio correndo ou fico tranquilo. 

Mas não consegui entender ainda 
qual é melhor: se é isto ou aquilo.

Cecília Meireles. “Ou isto ou aquilo”. Obra poética. 
 Rio de Janeiro: Cia. José Aguilar Editora, 1967. p. 810-811.

Texto II:

Fonte: <https://br.pinterest.com/niigregorio/ 
tirinhasquadrinhos/>.

 29.  Ambos os textos retratam os processos de escolha na 
vida das pessoas. Neles, aquele que fala sente-se:

a) feliz em ser determinado e saber o que quer.

b) angustiado em ter que escolher apenas uma dentre 
duas opções de algo.

c) conformado sobre o processo no qual todos passam 
na vida.

d) indeciso quanto a esse processo.

e) triste em fazer a escolha errada constantemente.
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 30.  Assinale a alternativa que apresenta um trecho do 
poe ma sintetizando as ideias principais do texto I e do 
texto II.

a) “Mas não consegui entender ainda / qual é melhor: se 
é isto ou aquilo”. 

b) “Ou guardo o dinheiro e não compro o doce, / ou compro 
o doce e gasto o dinheiro”. 

c) “Ou isto ou aquilo: ou isto ou aquilo... / e vivo escolhendo 
o dia inteiro!” 

d) “Não sei se brinco, não sei se estudo, / se saio correndo 
ou fico tranquilo”. 

e) “É uma grande pena que não se possa / estar ao mesmo 
tempo em dois lugares!” 

 31.  O poema “Ou isto ou aquilo” (texto I) é constituído 
de pares que são colocados em comparação nas estrofes. 
Sobre isso, assinale a alternativa correta.

a) Há uma relação de semelhança entre os pares, uma vez 
que o poema não teria sentido caso houvesse dois ele-
mentos diferentes juntos.

b) Há uma relação de antítese, uma vez que há pares em 
relação de oposição para reforçar a ideia do eu lírico. 

c) Há a presença da metonímia, já que há a substituição 
de uma palavra por outra que é próxima a ela. 

d) Há a presença da ironia, pois o eu lírico quer dizer, na 
verdade, o contrário do que ele realmente disse.

e) Há uma relação hiperbólica entre os pares, uma vez 
que é possível notar o exagero do eu lírico sobre o 
tema retratado por ele.

 32.  No texto II, no segundo quadrinho, há a presença de 
quatro palavras: “empregos”, “vestibular”, “carreira” e “relacio-
namento”. Em comparação com o texto I, esses elementos:

a) apresentam-se em conformidade com as alternativas 
do eu lírico do poema.

b) simbolizam decisões mais sérias do que aquelas en-
contradas em “Ou isto ou aquilo”.

c) não dizem respeito àquele que fala, diferente do texto I.

d) representam a relação de intertextualidade presente 
entre os textos.

e) são as exatas oposições dos elementos encontrados em I.

 33.  Observe a imagem a seguir.

Martha Rosler, Cleaning the Drapes (Limpando as cortinas), da série House  
Beautiful: Bringing the War Home (Casa bonita: trazendo a guerra para casa). 
1967-1972. Foto colagem. Nova York: The Museum of Modern Art (MoMA). 

Fonte: <www.moma.org/explore/inside_out/2012/08/16/cut- 
and-paste-works-by-franz-west-and-martha-rosler/>.

A colagem acima, da série “Casa Bonita: trazendo a guer-
ra para casa”, foi feita na época da Guerra do Vietnã. Dito 
isso, pode-se afirmar que a aproximação entre a guerra e o 
lar, presente no título e na imagem, significa que a autora  
Martha Rosler estaria:

a) conformada com a guerra, pois não há nada que possa 
ser feito.

b) manifestando seu desejo de ficar afastada do ambien-
te em que a guerra ocorre.

c) apoiando a posição feminina de cuidar do lar enquan-
to os homens saem para a luta.

d) a favor da guerra e, por isso, aproxima-a do cotidiano.

e) descontente com a indiferença das pessoas em rela-
ção ao que elas assistiam sobre o ocorrido.

 HABILIDADES 

 34.  A ocorrência dos Jogos Olímpicos de 2016 no Rio 
de Janeiro acabou por impor uma pequena modifi-
cação na rota daquela que, até então, era conhecida 
como a mais extensa viagem rodoviária operada regu-
larmente por uma empresa de transportes. Existente 
desde 2010, o trajeto Lima-São Paulo recebera, no co-
meço daquele ano, um pequeno “esticão” até a cidade 
maravilhosa. A viagem, com duração de 5 dias, atende, 
no caminho, as cidades de Lima, lca, Nazca, Abancay, 

Cuzco, Puerto Maldonado e Iñapari no Peru. Já no Brasil, 
há paradas em Assis Brasil, próximo à fronteira perua- 
na, Rio Branco, Porto Velho, Cuiabá, Campo Grande, São 
Paulo e Rio de Janeiro.
A viagem, quando feita a partir da capital fluminense, 
apresenta uma velocidade média que diminui com o 
decorrer dos dias, sendo a melhor qualidade das estra-
das brasileiras e a dificuldade de se contornar o rele-
vo andino os principais motivos que justificam tal fato. 
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O gráfico a seguir representa, em boa aproximação, o 
comportamento da velocidade média do ônibus com 
o suceder dos dias.
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A partir dele, pode-se afirmar que a distância rodoviária 
entre o Rio de Janeiro e Lima e a velocidade média em 
todo o percurso são respectivamente iguais a:

a) 6 048 km e 50,4 km/h.

b) 6 172 km e 50,4 km/h.

c) 6 284 km e 48,6 km/h.

d) 6 172 km e 48,6 km/h.

e) 6 048 km e 52,8 km/h.

 35.  Leia o texto a seguir com atenção.

Imagine um exército de robôs com proporções 
microscópicas entrando em seu corpo para atacar 
células cancerígenas, destruir bactérias e vírus, 
inserir medicamentos em células específicas,  
desobstruir artérias e realizar cirurgias minima-
mente invasivas. (...) A nanotecnologia – área que 
desenvolve partículas e dispositivos que medem 
poucos nanômetros (milionésimos de milímetro) –  
aplicada à medicina, ou nanomedicina, como é 
chamada, é a grande aposta da ciência para os 
diagnósticos e tratamentos de diversas doenças 
dentro de 5 a 20 anos.

Fonte: <http://curiosidades-mundocurioso. 
blogspot.com.br>.

Suponha que um desses nanorrobôs atuando no corpo 
humano precisasse recarregar suas baterias para con-
tinuar funcionando e que suas baterias fornecessem 
energia por meio do processamento de proteínas. Para 
isso ele possuiria um dispositivo que absorve proteínas 
de algumas células, dentro de uma limitação que não 
as prejudicasse.

Observando a estrutura geral de uma célula na figura a se-
guir, responda: qual organela poderia auxiliar o nanorrobô 
fornecendo proteínas?

5

4231

a) Retículo endoplasmático liso (5).

b) Mitocôndria (4).

c) Ribossomo (3).

d) Complexo golgiense (2).

e) Centríolo (1).

 36.  (Enem)

Charge anônima. P. Burke. A fabricação do rei.  
Rio de Janeiro: Zahar, 1994.

Na França, o rei Luís XIV teve sua imagem fabricada por 
um conjunto de estratégias que visavam sedimentar uma 
determinada noção de soberania. Nesse sentido, a charge 
apresentada demonstra:

a) a humanidade do rei, pois retrata um homem comum, 
sem os adornos próprios à vestimenta real.

b) a unidade entre o público e o privado, pois a figura do 
rei com a vestimenta real representa o público e sem a 
vestimenta real, o privado.

c) o vínculo entre monarquia e povo, pois leva ao conhe-
cimento do público a figura de um rei despretensioso 
e distante do poder político.

d) o gosto estético refinado do rei, pois evidencia a ele-
gância dos trajes reais em relação aos de outros mem-
bros da Corte.

e) a importância da vestimenta para a constituição sim-
bólica do rei, pois o corpo político adornado esconde 
os defeitos do corpo pessoal.
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 37.  (Vunesp) No mapa estão representadas as capitais 
político-administrativas e as cidades de maior concentra-
ção populacional dos países A, B e C.

A

B

C

N

Assinale a alternativa que apresenta os nomes dos três pa-
íses, A, B e C, nessa ordem, e a característica comum às 
suas capitais político-administrativas.

a) Estados Unidos, México e Canadá; as capitais são as cida-
des de maior concentração populacional desses países.

b) Estados Unidos, México e Brasil; as capitais estão situadas 
à beira de lagos.

c) Brasil, Estados Unidos e Canadá; as capitais são as cida-
des de maior concentração populacional desses países.

d) Canadá, Estados Unidos e Brasil; as capitais não são as 
cidades de maior concentração populacional desses 
países.

e) Canadá, Estados Unidos e Brasil; todas as capitais loca-
lizam-se na porção ocidental desses países.

 38.  Você já deve ter estudado a importância da água 
presente em todo o nosso planeta. Mas ela não é só im-
portante, é indispensável, pois se a Terra ficar sem água, 
automaticamente não haverá mais vida. O ciclo da água 
na natureza envolve um conjunto de processos que ga-
rantem a manutenção da vida na Terra.
A figura a seguir representa simplificadamente o ciclo da água:

2

1

São feitas as seguintes afirmações:

I. O número 1 indica o processo de evaporação.

II. O processo 1 absorve energia.

III. A ebulição da água é representada pelo número 2.

Estão corretas:

a) apenas I e II.

b) apenas II e III.

c) apenas I e III.

d) I, II e III.

e) nenhuma.

 39.  (Enem) O abolicionista Joaquim Nabuco fez um re-
sumo dos fatores que levaram à abolição da escravatura 
com as seguintes palavras:
Cinco ações ou concursos diferentes cooperaram para 
o resultado final: 1º) o espírito daqueles que criavam a 
opinião pela ideia, pela palavra, pelo sentimento, e que 
a faziam valer por meio do Parlamento, dos meetings 
[reuniões públicas], da imprensa, do Ensino Superior, 
do púlpito, dos tribunais; 2º) a ação coercitiva dos que 
se propunham a destruir materialmente o formidável 
aparelho da escravidão, arrebatando os escravos ao 
poder dos senhores; 3º) a ação complementar dos 
próprios proprietários, que, à medida que o movi-
mento se precipitava, iam libertando em massa as 
suas “fábricas”; 4º) a ação política dos estadistas, rep-
resentando as concessões do governo; 5º) a ação da 
família imperial.

Adaptado de Joaquim Nabuco. Minha formação.  

São Paulo: Martin Claret, 2005. p. 144.

Nesse texto, Joaquim Nabuco afirma que a abolição da es-
cravatura foi o resultado de uma luta:

a) de ideias, associada a ações contra a organização escra-
vista, com o auxílio de proprietários que libertavam seus 
escravos, de estadistas e da ação da família imperial.

b) de classes, associada a ações contra a organização es-
cravista, que foi seguida pela ajuda de proprietários 
que substi tuíam os escravos por assalariados, o que 
provocou a adesão de estadistas e, posteriormente, 
ações republicanas.

c) partidária, associada a ações contra a organização es-
cravista, com o auxílio de proprietários que mudavam 
seu foco de investimento e da ação da família imperial.

d) política, associada a ações contra a organização escra-
vista, sabotada por proprietários que buscavam man-
ter o escravismo, por estadistas e pela ação republica-
na contra a realeza.

e) religiosa, associada a ações contra a organização escra-
vista, que fora apoiada por proprietários que haviam 
substituído os seus escravos por imigrantes, o que re-
sultou na adesão de estadistas republicanos na luta 
contra a realeza.
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 40.  Uma cisterna de 6 000 L foi esvaziada em um período 
de 3 h. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, 
mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo 
de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a 
primeira. O gráfico, formado por dois segmentos de reta, 
mostra o volume de água presente na cisterna, em função 
do tempo.

A

volume (L)

tempo (h)

B

0
C

1 3

6 000

5 000

Qual é a vazão, em litro por hora, da segunda bomba, que 
foi ligada uma hora após a primeira bomba ter sido ligada?

a) 1 000

b) 1 250

c) 1 500

d) 2 000

e) 2 500

 41.  (UPF) A sequência de mapas localiza as principais for-
mações do relevo americano. Estabeleça a relação entre 
as representações dos mapas e as formações do relevo, 
numerando os parênteses.

N N N

(  ) (  ) (  )

I. Altas montanhas e planaltos. Formação geológica 
recente.

II. Montanhas e planaltos. Formação geológica antiga.

III. Planícies. Bacias sedimentares.

É correta a sequência:

a) I, III, II.

b) II, I, III.

c) III, I, II.

d) III, II, I.

e) II, III, I.

 42.  A figura a seguir mostra resumidamente como é tra-
tada a água que abastece as residências nas cidades, para 
que se torne potável.

Água potável

fonte de água
(reservatório ou lago)

grade1

tanque de
decantação

2 filtro3 adição
de cloro

4

água na
torneira

análise da
qualidade
da água

5

É importante ter uma fonte de água potável de boa qua-
lidade. A água encontrada no subsolo é conhecida como 
água subterrânea. Assinale uma razão pela qual existem 
menos bactérias e partículas de poluição na água subter-
rânea do que na água proveniente de fontes da superfície, 
tais como lagos e rios.

a) Porque há menos alimentos para as bactérias.

b) Porque a água subterrânea não é agitada e, portanto, o 
lodo do fundo não sobe.

c) Porque a água subterrânea vem das montanhas e é 
constituída apenas de água de neve derretida.

d) Porque a poluição não chega até o subsolo.

e) Porque quando a água subterrânea atravessa o solo, 
ela é naturalmente filtrada pelas pedras e areias.

 43.  O ser humano é naturalmente curioso: ele explora 
o ambiente, observa, analisa, realiza experiências, sempre 
procurando o porquê das coisas. Em Ciências, qualquer 
transformação que ocorre num sistema é chamada de 
fenômeno e, para descrevê-lo, é necessário comparar os 
estados inicial e final do sistema.

Em alguns fenômenos ocorre alteração química da subs-
tância envolvida, em outros não.
Analise os seguintes fenômenos:
I. Transformação do leite em coalhada pela ação de micro-
-organismos.
II. Atração de objetos de ferro por um ímã.
III. Secagem de roupas num varal.
IV. Queima de gasolina no motor de um carro.
São considerados fenômenos químicos:

a) apenas II e III.

b) apenas I e III.

c) apenas I e IV.

d) apenas I, III e IV.

e) todos.



211 1136º Desafio para o 9º ano – 1a edição

 44.  A região norte do estado da Califórnia (EUA) viveu, 
em fevereiro de 2017, momentos de grande tensão pela 
Crise da Barragem de Oroville. Sendo h = 235 m a altura 
dessa barragem e Z = 2 800 m3/s a vazão de drenagem 
do lago Oroville, pode-se concluir que, se pudéssemos 
aproveitar totalmente a energia mecânica proveniente 
dessa queda d’água ao longo de um intervalo de tempo  
∆t = 1 dia (24 horas), poderíamos abastecer um município 
de pequeno porte (de 10 000 residências, cada uma con-
sumindo, em média, 200 000 Wh de energia por mês) por 
um período de:

Note e adote:
Densidade da água (µ) = 103 kg/m3.
Aceleração da gravidade (g) = 10 m/s2.

A energia ∆E (em watt ⋅ hora – Wh) produzida pela que-
da d’água de uma altura h (em metros) em um interva-
lo de tempo ∆t (em horas) é dada por:

∆E = µ ⋅ Z ⋅ g ⋅ h ⋅ ∆t
Na equação acima, Z representa a vazão do fluxo de 
água (em m3/s).

a) 64 meses

b) 69 meses

c) 73 meses

d) 79 meses

e) 85 meses

 45.  (Enem) É difícil encontrar um texto sobre a Pro-
clamação da República no Brasil que não cite a afir-
mação de Aristides Lobo, no Diário Popular de São 
Paulo, de que “o povo assistiu àquilo bestializado”. 
Essa versão foi relida pelos enaltecedores da Revolu-
ção de 1930, que não descuidaram da forma republi-
cana, mas realçaram a exclusão social, o militarismo 
e o estrangeirismo da fórmula implantada em 1889. 
Isto porque o Brasil brasileiro teria nascido em 1930.

Adaptado de M. T. C. Mello. A república consentida:  
cultura democrática e científica no final do  

Império. Rio de Janeiro: FGV, 2007.

O texto defende que a consolidação de uma determinada 
memória sobre a Proclamação da República no Brasil teve, 
na Revolução de 1930, um de seus momentos mais impor-
tantes. Os defensores da Revolução de 1930 procuraram 
construir uma visão negativa para os eventos de 1889, por-
que essa era uma maneira de:

a) valorizar as propostas políticas democráticas e liberais 
vitoriosas.

b) resgatar simbolicamente as figuras políticas ligadas à 
monarquia.

c) criticar a política educacional adotada durante a Repú-
blica Velha.

d) legitimar a ordem política inaugurada com a chegada 
desse grupo ao poder.

e) destacar a ampla participação popular obtida no pro-
cesso da Proclamação.


