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INSTRUÇÕES AOS ALUNOS 

 

LEIA COM ATENÇÃO! 

1. Você deve receber do professor fiscal o material abaixo: 

➢ Este Caderno de Questões, composto de 25 (VINTE E CINCO) itens do tipo múltipla escolha 

e uma Redação. 

➢ 01 (uma) FOLHA DE RESPOSTAS – GABARITO, destinada à marcação dos itens formulados 

na avaliação. 

➢ 01 (uma) FOLHA DE REDAÇÃO. 

2. Verifique se este material está em ordem. 

3. Após a conferência, o aluno deverá identificar seu caderno, nos espaços próprios: 

➢ Inicialmente coloque no local indicado o seu nome. 

➢ Após esse preenchimento, e mediante ordem do professor, aguarde a orientação para 

preencher a Identificação na Folha de Respostas – GABARITO. 

➢ Na Folha de Respostas – GABARITO, o aluno deverá fazer a identificação somente no local 

indicado; é estritamente proibido fazer qualquer tipo de rasura ou outra marcação e identificação 

em local fora do espaço reservado para tal, sob pena de ter sua Folha de Respostas – 

GABARITO anulada e/ou invalidada. 

➢ Só serão consideradas as respostas marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou 

PRETA. As marcações a lápis serão desconsideradas. 

➢ Para cada item haverá apenas uma única opção para ser assinalada. 

4. Feita a conferência do material e a identificação do CADERNO DE QUESTÕES e da Folha de 

Respostas – GABARITO deixe a prova fechada sobre a carteira e aguarde ordem para iniciar as 

resoluções. 

5. A prova é estritamente individual. Qualquer dúvida sobre a impressão dos itens deverá ser 

sanada nos 15 (quinze) minutos iniciais. 

6. Marque a resposta certa de cada item pintando a bolinha na Folha de Respostas – 

GABARITO como no exemplo:  

7. Para fins de correção será considerada apenas a Folha de Respostas – GABARITO do aluno. 

8. Não será permitido ao candidato utilizar, durante a prova, máquinas e/ou relógios com 

calculadoras, bem como telefone celular ou qualquer outra espécie de fonte de consulta. 

9. Ao término do tempo destinado à realização da avaliação, não escreva mais nada, e mediante 

ordem, levante-se e entregue a Folha de Respostas – GABARITO ao professor. 

10. O tempo total de duração desta avaliação é de 03 (TRÊS) horas, já incluindo o tempo para 

preenchimento das suas respostas na Folha de Respostas – GABARITO e REDAÇÃO.  

➢ O candidato só poderá sair da sala, por término da prova, depois de transcorridos 2 (DUAS) 

horas do início da prova. 

➢ O Caderno de Questões será devolvido ao aluno após a entrega da FOLHA DE RESPOSTAS 

ao professor responsável. Trabalhe com calma e Boa Sorte! 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
ALUNO (A): ______________________________________________________________   
 
ANO: ____________________________________________________________________  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
01. No período: 
  
"As águias e os astros amam esta região azul, 
vivem nesta região azul, palpitam nesta região 
azul." temos: 

  
(A) um predicado verbal e dois verbo-
nominais, havendo, nos dois últimos, o 
complemento predicativo do objeto.  
(B) três predicados verbais, sendo que, no 
primeiro, o complemento é o objeto direto, e, 
nos dois últimos, o objeto indireto.  
(C) três predicados verbo-nominais, havendo, 
no último, o complemento predicativo do 
objeto.  
(D) três predicados verbais, havendo, em 
apenas um deles, o complemento objeto 
direto.  

(E) três predicados verbais formados por 

verbos intransitivos. 

 

02. Observe as duas frases seguintes. 

 

I. O proprietário da farmácia saiu. 

II. O proprietário saiu da farmácia. 

 

Sobre elas são feitas as seguintes 

considerações: 

- Na I, da farmácia é adjunto adnominal. 

- Na II, da farmácia é adjunto adverbial. 

- Ambas as frases têm exatamente o mesmo 

significado. 

- Tanto em I como em II, da farmácia tem a 

mesma função sintática. 

 

Dessas quatro considerações: 

 

(A) apenas uma é verdadeira;                         

(B) apenas duas são verdadeiras; 

(C) apenas três são verdadeiras;                     

(D) as quatro são verdadeiras; 

(E) nenhuma é verdadeira. 
 
03. 
Conheci que (1) Madalena era boa em 
demasia... 
A culpa foi desta vida agreste que (2) me deu 
uma alma agreste. 

Procuro recordar o que (3) dizíamos. 
Terá realmente piado a coruja? Será a mesma 
que (4) piava há dois anos? 
Esqueço que (5) eles me deixaram e que (6) 
esta casa está deserta. 

Nas frases acima, o “que” aparece seis vezes; 

em três delas é pronome relativo. Quais?  

(A) 1-2-4 

(B) 2-4-6 

(C) 3-4-5 

(D) 2-3-4 

(E) 2-3-5 

04. Quanto à concordância nominal, preencha 
as lacunas das frases: 
 

(I) Era talvez meio-dia e ....................... 

quando fora preso. 

(II) Decepção é .............................. para 

fortalecer o sentimento patriótico. 

(III) Apesar da superpopulação do alojamento, 

havia acomodações.............................para 

os homens. 

(IV) Os documentos dos candidatos seguiram 

........................... às fichas de inscrição. 

(V) As fisionomias dos homens eram as mais 

desoladas ................................ naquele 

cortejo. 

 
(A) meia - bom - bastantes - anexos - 
possíveis 
(B) meio - bom - bastantes - anexo - possíveis 
(C) meia - boa - bastante - anexo - possível 
(D) meio - boa - bastante - anexos - possível 

(E) meia - bom - bastantes - anexo – possível 
 
05. No período: “Era tal a serenidade da 
tarde, que se percebia o sino de uma freguesia 
distante, dobrando a finados.”, a segunda 
oração é: 
 
(A) subordinada adverbial causal 
(B) subordinada adverbial consecutiva 
(C) subordinada adverbial concessiva 
(D) subordinada adverbial comparativa 
(E) subordinada adverbial subjetiva 
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06. Assinale a opção em que está 
corretamente indicada a ordem dos sinais de 
pontuação que devem preencher as lacunas da 
frase abaixo: 
 
“Quando se trata de trabalho científico ___ 
duas coisas devem ser consideradas ____ 
uma é a contribuição teórica que o trabalho 
oferece ___ a outra é o valor prático que 
possa ter. 
 
(A) dois pontos, ponto e vírgula, ponto e 
vírgula; 
(B) dois pontos, vírgula, ponto e vírgula; 

(C) vírgula, dois pontos, ponto e vírgula; 
(D) pontos vírgula, dois pontos, ponto e 
vírgula; 
(E) ponto e vírgula, vírgula, vírgula. 
 
07. Em qual período o “se” é uma conjunção 
integrante? 
 
(A) “Paraquedista se prepara para romper a 
barreira do som com salto da estratosfera.” 
(B) “Um tecido comum pegaria fogo se fosse 
exposto diretamente a essa radiação.” 
(C) “Sabe-se também que a alimentação 

materna pode ter impacto na chance de a 
criança vir a desenvolver câncer.” 
(D) “Marilyn Monroe morreu aos 36 anos de 
forma trágica, vítima de uma overdose de 
medicamentos que até hoje não se sabe se foi 
intencional, acidental ou provocada por 
alguma misteriosa conspiração política.” 
(E) “Não fale rápido demais. Se sua dicção não 
for boa, ninguém irá entender o que você diz.” 
 
08. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
 
I- O intruso já tinha sido _______________.  
II- Não sabia se já haviam _________ a casa. 
III- Mais de uma vez lhe haviam 
____________ a vida. 
IV- A capela ainda não havia sido 
______________.  
 

(A) Expulsado, coberto, salvo, benzida 
(B) Expulso, colorido, salvo, benzida 
(C) Expulsado, colorido, salvado, benta 
(D) Expulso, coberto, salvado, benta 
(E) Expulsado, colorido, salvo, benzida 
 
 
 
 

 

09. Preencha as lacunas da frase abaixo e 
assinale a alternativa correta: 
 
"Comunicamos ..... Vossa Senhoria que 
encaminhamos ..... petição anexa ..... Divisão 
de Fiscalização que está apta ..... prestar ..... 
informações solicitadas." 
 
(A) a, a, à, a, as   
(B) à, a, à, a, às  
(C) a, à, a, à, as 
(D) à, à, a, à, às 
(E) à, a, à, à, as 
 

10. 
 
"Não serei o poeta de um mundo caduco."; 
"Entre eles considero a enorme realidade."; 

"Não serei o cantor de uma mulher"; "O 
tempo é a minha matéria." 

 
As expressões sublinhadas nos versos do texto 
exercem, respectivamente, as funções de:  
 
(A) adjunto adnominal - adjunto adverbial - 
complemento nominal - predicativo do sujeito  
(B) complemento nominal - adjunto adverbial 

- complemento nominal - predicativo do 
sujeito 
(C) predicativo do sujeito - núcleo do 
predicado - adjunto adnominal - núcleo do 
predicativo do sujeito  
(D) predicativo do sujeito - núcleo do 
predicado -complemento nominal - predicativo 
do sujeito  
(E) complemento nominal - adjunto adverbial 
- adjunto adnominal - núcleo do predicativo do 
sujeito 
 
MATEMÁTICA 
 
11. A forma simplificada da fração 

2x-4

x2 -4x+4
+
x2 +2x+1

x2 -1
 é 

 

 

(A) 
x+3

(x-1)(x+2)
 

(B) 
x2 +3x- 4

(x-1)(x- 2)
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(C) 
2x2 + x -4

(x-1)(x+2)
 

(D) 
x2 + x- 4

(x-1)(x- 2)
 

(E) 
)2)(1(

42

−−

−−

xx

xx
 

    

12. Simplifique a expressão 
22

322

xy

yxyx

−

−
 e 

calcule o valor numérico da nova expressão 

obtida para 
2

1
== yx   

 

(A) 
4

1
 

(B) 
8

1
 

(C) 1 

(D) 
8

7
 

(E) zero 

 
 

13.  Os lucros de uma empresa foram 
divididos igualmente entre dois sócios. O 
primeiro ficou com a quantia  

a =  
x+10

3x
   e o segundo com a quantia b = 

x+ 2

3x-1
, ambas em milhões de reais.  A quantia 

recebida por sócio foi 
 

 
(A) 8 milhões de reais. 

(B) 2,3 milhões de reais. 

(C) 23 milhões de reais. 

(D) 7,5 milhões de reais. 

(E) 10/23 milhões de reais. 

 

 

  
 
 

 

14. (UNIFOR-CE) Dois números negativos são 
tais que a soma de seus quadrados é igual a 
85 e o quadrado de sua soma é igual 169. O 
produto desses números é igual a: 

  
(A) 40 
(B) 42 
(C) 45 
(D) 48 
(E) 54 
 
15. Determine a solução do sistema 












−

+
=

−
−

+

+
=

−
−

−

−

1

5

1

1

1

4

2324

2

22

x

yx

xx

yxyxyx

yx

.  

  

(A)  1,3=S  

(B)  3,1−=S  

(C)  1,3−=S  

(D)  3,3−=S  

(E)  1,13=S  

 
16. Simplificando a expressão, 

seobtém

ab

a

ab

ba

−

2

3

3

2

16

3

8

9

:  

(A) 
a

6
 

(B) 
ab

6
 

(C) 
a

3
 

(D) 
a

2
 

(E) 
ab

3
 

 

 

 



                ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 

                GENERAL OSÓRIO 

                        AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 2019 – INGRESSO NO 9º ANO EF/2020 
 

 6 

 

17.  A expressão 
4

1

16

43
2 −

−
−

−

aa

a
, com 

4a , é igual a: 

(A) 
4

1

−a
 

(B) 
4

2

−a
 

(C) 
4

1

+a
 

(D) 
4

2

+a
 

(E) 
4

3

−a
 

 
18.  (Unifor – CE) Sobre as igualdades:   

I. 
33

25
...757575,0 =  

II.  
45

114
=2,5333...  

III.  
9

13
=1,444  

É correto afirmar que: 
 
(A) Somente I é verdadeira. 
(B) Somente II é verdadeira. 
(C) Somente III é verdadeira. 
(D) Somente I e II são verdadeiras. 

(E) I, II e III são verdadeiras. 
 

19. Se a e b forem números inteiros, então é 
verdade que: 
 

(A) ba + é um número natural. 

(B) ba  é um número irracional. 

(C) ba− é um número inteiro. 

(D) ba  é um número negativo. 

(E) a=b 

 
20. Ana Luiza e Gyovanna são irmãs e ambas 

fazem aniversário hoje. A soma das idades das 
duas, hoje, é 25 anos. Daqui a 5 anos, a razão 
entre as idades das duas será equivalente a 

3

4
.Qual será a idade da irmã mais velha 

daqui a 10 anos? 

 

(A) 10 anos 

(B) 15 anos 

(C) 20 anos 

(D) 25 anos 

(E) 35 anos 

   

INTERPRETAÇÃO DE TEXTO 
 
Leia. 
 

O DIÁRIO DE DAVI SATIL: UMA VÍTIMA 
DE BULLYING 

 Não sei o que acontece, às vezes, me 
acho diferente dos meus colegas,  queria 
sumir,  me esconder dentro de um baú, e de 
lá não sair tão cedo, sinto uma dor, e dói mais 
quando penso, que amanhã terei que voltar lá 
outra vez e encontrarei aqueles meninos. Às 
vezes eu me sinto tão só, mesmo tendo muita 
gente por perto de mim. Fico com medo de 
chegar na escola, pegar o transporte e ter que 
ouvir aquelas palavras.Tudo isso é tão 
doloroso, que parece que estão espremendo o 
meu coração...fico sem letras e palavras para 
escrever. 

       Minha mãe, diz que eu tenho que falar 
tudo para ela, mas para quê falar? Preciso de 
ajuda querido diário. Ela não tem tempo para 
mim. Como um menino de 13 anos, fica 
assim? Tristonho, moribundo e com medo. Se 
eu fosse forte e alto, quem sabe as coisas 
seriam diferentes. Sou meio gordinho e o 
médico diz que tenho que fazer regime. 
Regime é uma lista enorme de coisas que te 
proíbem de comer. Eu não como muito, só 
gosto de chocolate, torna de maçã, 
refrigerante, e minha sobremesa preferida é 
pudim. Na lista do regime, sou proibido de 
comer tudo isso. 

      Na semana passada, o Pedro e o Daniel 
tomaram meu lanche. Fiquei com tanta raiva, 
que se eu pudesse fazia eles sumirem no 
mapa. Mas tem também as gêmeas lá da sala, 
que ficam me chamando de Baleia Orca, eu 
até fui no Google ver como era essa tal Orca, 

e não acho que pareço muito com elas não.As 
Orcas são chamadas de baleias assassinas e 
chegam a pesar nove toneladas. Eu só peso 
78 quilos, é pouco considerado o peso das 
Orcas. 
    Já pedi para a minha mãe, me tirar desta 
escola, mas fico com medo de na outra escola, 
tudo se repetir, e tem uma outra coisa, gosto 
muito da professora e no recreio, pois  vou 
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sempre para a sala de leitura e fico lá, pelo 

menos ninguém fica me perturbando.Queria 
ser diferente do que sou, quem sabe assim 
eles me aceitariam. O João é o único que não 
me provoca, ele é meu melhor amigo. Ser 
diferente é errado? O que faço para que eles 
parem de me perseguir? A professora às vezes 
ver tudo o que acontece, reclama e fala com 
todo mundo, mas no outro dia começa tudo de 
novo. Não posso ficar chorando assim. 
    Já inventei que estava me sentido mal para 
não ir à escola, sei que isso é errado, mas o 
que faço?  Fico desanimado, e vejo que se a 
situação agravar, não irei ser mais advogado, 
pois tirei uma nota ruim em matemática, pois 

estava chateado. Os meninos logo na chegada 
me perguntaram  sobre o lanche de hoje. Qual 
seria o cardápio? Um dia eles me pagam, 
quando eu for advogado, eles vão ver. 
    Já olhei tudo, para ser advogado eu tenho 
que fazer uma prova chamada de vestibular. 
Caso eu passe vou ingressar na Faculdade de 
Direito. Vamos ver se com as leis eles vão 
brincar. Já até sonhei com tudo isso. Pensar 
que eles vão ser punidos me alegra. 
    Mas sabe de uma coisa? Amanhã irei 
entregar esta folha do diário a professora e 
pedir para ela só ler quando chegar em 

casa.Ela pode me ajudar a ser advogado, e 
prender logo todo mundo que me faz, me 
sentir tão diferente e triste assim.Sei que vai 
doer, mas não se preocupe, a folha vai e 
volta, desta forma continuaremos amigos. 
     Ps  1: Prezada professora, favor após a 
leitura me devolver a página de diário, ele vai 
agradecer. 
     Ps  2: Não conte para ninguém o que está 
escrito aqui. São minhas histórias. Posso 
confiar em você? 
     Ps  3: Você  me acha parecido com uma 
orca? Tem mais coisas, muito mais, mas o 
meu diário ficaria triste se as outras páginas 
tiverem que sair dele.                                                           
Silvano Sulzarty (Blog 

HTTP://silvanosulzarty.blogspot.com.adaptado.) 
 

21. Tendo por base as características do texto 
“O diário de David Sátil...”, assinale a 
alternativa INCORRETA.  

 
(A) Relata experiências do cotidiano, 

impressões, opiniões e sentimentos. 

(B) É personificado, ou seja, é tratado pelo 

autor como se fosse uma pessoa. 

(C) Trata-se de um texto formal que não 

admite a linguagem coloquial. 

(D) Mostra a rotina de um garoto que está 

acima do peso. 

(E) Apresenta um menino que não tem 

coragem de se declarar para seu amor. 

22. Assinale a alternativa que apresenta a 
temática apresentada pelo texto “O diário de 
David Sátil...”.   

 
(A) Narra o cotidiano de David, que se 

destaca entre seus amigos por ser muito 

estudioso e tirar notas altas. 

(B) Apresenta a dramática história de um 

garoto que sofre preconceito por estar fora 

dos padrões convencionais de beleza. 

(C) Relata a terrível história do menino que 

sofre bulliyng no bairro em que passou a 

morar e consegue ser feliz apenas no 

ambiente escolar. 

(D) Retrata o conflito do menino que, 

inconformado com sua aparência, tenta 

convencer sua mãe a passar por cirurgia 

plástica. 

(E) Remete o público à reflexão de que a 

aparência é extremamente importante para 

que as pessoas possam ter um bom convívio 

social. 

23. No texto acima, o sentido da expressão 
“[...] parece que estão espremendo o meu 
coração...” faz referência ao (à)  
 

(A) sentimento de insegurança por ser amigo 
da professora. 

(B) sentimento de medo por ter problemas 
cardíacos. 

(C) sensação de ser ignorado pelas gêmeas. 
(D) sentimento de tristeza, solidão e medo. 
(E) sensação de vingança contra os colegas. 

 
24. Conforme o contexto narrativo, a palavra 
em destaque no enunciado “Sei que vai doer, 
mas não se preocupe, a folha vai e volta, 
desta forma, continuaremos amigos.” refere-
se à (ao) 

 
(A) professora do narrador. 
(B) mãe do narrador. 
(C) médico de David Satil. 
(D) amigo do narrador, João. 
(E) diário de David Satil. 
 
 
 

http://silvanosulzarty.blogspot.com.adaptado/
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Texto II 

 

 
 
25. Baseando-se no texto II, é correto afirmar 
que Mafalda e sua amiga não se entendem, 
pois 
 
(A) não gostam do mesmo tipo de roupa e 

vivem brigando por causa disso. 
(B) sua amiga se preocupa com o aspecto 

material e Mafalda está voltada para o 
intelectual. 

(C) Mafalda foi criticada por ter saído à rua, 
utilizando um vestido muito curto. 

(D) Mafalda sonha ter uma profissão de 
destaque e a amiga quer ter uma loja de 
vestidos.  

(E) a amiga de Mafalda disse que ia sair sem 

vestido e ela bateu na mesma. 
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REDAÇÃO – PRODUÇÃO DE TEXTO 
 

Texto I   

Sem retoques 

Eles até têm algo de diferente, mas plástica... nem pensar 

 Enquanto algumas pessoas ficam de mal com o espelho por causa de uma (ou várias) 
parte do corpo, há quem não esteja nem aí para o que os outros possam considerar um “defeito”. 
         João (nome fictício), 13, é um exemplo. Dono de orelhas de abano como as que fazem 
muitos operar, ele diz que não se incomoda com elas. E olha que ele sofre. 
        “Até meus tios me zoam. Agora deu uma melhorada, mas, quando era menor, era pior. 
Uma vez meu primo falou que, se eu demorasse um pouco mais para nascer, nascia voando”, diz 

o adolescente. 
         Quando questionado sobre a cirurgia plástica, ele nem pestaneja: “Nem penso em fazer. O 
tamanho da minha orelha não vai mudar nada na minha personalidade”, explica João. 
         Ele faz parte da maioria dos jovens brasileiros, segundo pesquisa do Datafolha, que diz que 
58% das pessoas de 13 a 25 anos estão muito satisfeitas com sua imagem. 
         O estudante de publicidade Felipe Mitsueda, 21, é do mesmo partido. Ele teve muitas 
espinhas na adolescência e ficou com o rosto cheio de cicatrizes. 
         A namorada dele – Lígia Moreno, que colocou próteses de silicone [...] – já perguntou se 
ele faria uma plástica para ficar com as bochechas lisinhas. 
         Ele disse não ao bisturi. “Não é nada que eu realmente queria fazer. Ela liga mais do que 
eu para isso”, diz “Além do mais, depois eu teria que tomar vários cuidados. Como eu sei que não 
vou fazer isso direito, prefiro ficar assim mesmo.” 
         A própria namorada, adepta da plástica, é contra paranoias com a imagem. 

        “Isso de que tem que ser linda e magra não é bem assim. Cada pessoa tem sua beleza. 
Todo mundo tem seu espaço”, diz.   
                                                                                      Tarso Araújo, Folha de São Paulo, 3 maio 2010. 

                                    

Proposta Redacional 
 
Tendo por base o texto I, redija uma crônica argumentativa sobre a temática: A cirurgia 

plástica ainda na adolescência é realmente necessária? Defina seu ponto de vista sobre este 
tema. 

 
      Atente-se para: 
 

• Não copiar nada do texto em sua redação. 

• Adequar o nível de linguagem ao gênero solicitado. 

• Atender ao número de linhas exigido: 15 a 20 linhas. 

• Não fugir ao tema solicitado. Caso fuja, isso acarretará nota ZERO. 

• Cuidar dos aspectos estruturais: paragrafação, pontuação, emprego de maiúsculas e 

minúsculas, uso de conectivos adequados. 

• Utilizar com bastante eficiência o rascunho, pois o mesmo não será corrigido. Aproveite-o 

ao máximo para, então, passar o texto na folha para produção textual. 

• Transcrever o texto definitivo, sem rasuras e letra legível, na folha para produção textual. 

• Usar caneta azul ou preta no texto definitivo. 

• Dê um título criativo para o seu texto. 
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FOLHA DE RASCUNHO PARA PRODUÇÃO TEXTUAL 

PODE SER DESTACADA E NÃO PRECISA SER ENTREGUE JUNTO COM A 
PROVA 
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Nome: __________________________________________________________  9º ano 

 

FOLHA DEFINITIVA PARA PRODUÇÃO TEXTUAL 

 

 


