
1

9º Ano do Ensino Fundamental

GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA
 01  Letra C.
Uma das atitudes é segurar uma porta quando estamos com 
os braços cheios. Nos demais casos, houve alguns equívocos: 
um bom serviço num restaurante; um atendimento amigável 
num posto de gasolina; cederem o lugar no mercado quando 
estamos com poucos itens e um telefonema só para saber 
como estamos.

 02  Letra A.
A única opção correta é “ignorar os outros”, visto que 
reclamamos quando os tempos são difíceis; nos queixamos 
quando nada vai pelo caminho que nós queremos; 
condenamos uma pessoa que nos trata injustamente e 
resmungar quando a conexão cai.

 03  Letra B.
O reconhecimento e o agradecimento são uma forma de 
abandonarmos nossa mentalidade egoísta e focalizarmos em 
outras pessoas, apreciando o que elas fazem de bom e o esforço 
que empenham nisso, afastando a tristeza e a amargura.

 04  Letra C.
O conector “portanto” é conclusivo. Os demais são, 
respectivamente, explicativo, alternativo, aditivo e adversativo.

 05  Letra E.
Pessoas “simples de coração” sorriem com o coração e olham 
de forma carinhosa para as outras pessoas.

 06  Letra B.
A conjunção coordenativa adversativa “mas” apresenta valor 
de contraste, adversidade ou oposição.

 07  Letra B.
Uma das consequências em nossas vidas é a luz se tornar 
um clarão.
As outras opções referem-se ao segredo da paz que está nas 
coisas mais simples; a estrela virar constelação; a felicidade vir 
sem avisar e a seleção do que mais importa em nossas vidas.

 08  Letra D.
A inteligência é associada à simplicidade de fazer com que 
o outro entenda a sua maneira de pensar.

 09  Letra B.
A conjunção “e” apresenta ideia de contraste, logo, é 
adversativa.

 10  Letra D.
O período é composto por subordinação visto que a segunda 
oração é um complemento para o verbo “dizer”, presente 
na primeira.

 11  Letra D.
Steve Jobs afirma que o simples pode ser ainda mais difícil 
que o complexo, uma vez que é necessário trabalhar duro 
para limpar os pensamentos e torná-los simples, mas 
acredita que esse esforço vale a pena, pois no final podemos 
“mover montanhas”.

 12  Letra B.
De acordo com o autor, na simplicidade, descobrimos que o 
reconhecimento de um erro nos engrandece e que as pessoas 
existem para compartilhar a beleza da existência.

 13  Letra A.
A conjunção coordenativa adversativa “mas” apresenta 
valor de contraste e está presente em dois momentos do 
pensamento. Nos demais casos, a segunda oração está 
subordinada à primeira; a conjunção “e” tem valor aditivo; 
o período é composto por coordenação e subordinação e 
há relação de dependência entre as duas primeiras orações.

INGLÊS

 14  Letra E.

 15  Letra B.

 16  Letra A.

HISTÓRIA

 17  Letra C.
As concepções artísticas do Cubismo, baseadas em novas 
visões de mundo e interpretações sociais e políticas 
europeias, marcaram profundamente a Semana de Arte 
Moderna, que propunha, assim como os cubistas, ver a 
realidade e seus personagens sob diversos pontos de vista.

 18  Letra B.
O fragmento de texto se refere à coluna Miguel Costa/Prestes, 
mais conhecida como Coluna Prestes, que percorreu boa 
parte do território brasileiro divulgando seus ideais políticos e 
conclamando a população e os militares a retirarem do poder 
as elites oligárquicas que governavam o país.
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 19  Letra B.
O movimento tenentista representava os anseios de setores 
urbanos, em crescimento a época, em detrimento das práticas 
políticas comuns à República Oligárquica. Tais grupos 
buscavam acesso a representação política e à cidadania plena.

 20  Letra E.
A ação política de Hermes da Fonseca, militar eleito 
presidente, para isolar grupos políticos e oligarquias 
estaduais por meio de intervenções em estados da federação 
e manobras eleitorais, com a justificativa de moralizar e 
“salvar” a república dos interesses dos líderes locais ficou 
conhecida como política das salvações.

 21  Letra D.
O movimento operário dos primeiros anos da república foi 
orientado, em grande medida, por doutrinas anarquistas e 
socialistas, advindas da Europa com os diversos imigrantes 
europeus desembarcados no Brasil entre os séculos XIX e 
XX, além das necessidades materiais dos trabalhadores e das 
péssimas condições de trabalho e vida dos mesmos.

 22  Letra E.
A cries de 1929 acelerou o processo de degradação do poder 
oligárquico na política brasileira ao intensificar a crise do 
setor agrícola no país, principal fonte de recursos e apoio 
dos oligarcas estaduais.

 23  Letra D.
A fundação do PCB está associada ao desenvolvimento 
da industrialização e crescimento urbano das primeiras 
décadas do século XX e às demandas operárias por melhores 
condições de vida, trabalho e participação política.

 24  Letra E.
As diversas interpretações sobre o movimento do cangaço 
se aproximam na medida em que associam tal movimento 
do ambiente político e econômico excludente marcante 
no sertão nordestino nas primeiras décadas da república 
brasileira.

GEOGRAFIA

 25  Letra A.
A alternativa A identifica corretamente o período que 
corresponde às características mencionadas no texto, 
como o desemprego industrial, a produção automatizada, 
o sistema toyotista e as inovações dos produtos high tech, 
típicos da Terceira Revolução Industrial. Estão incorretas 
as alternativas: B, pois a industrialização periférica se 

refere aos países subdesenvolvidos; C, pois não há menção 
à estatização da produção; D, pois a descrição corresponde 
à produção de uma transnacional; E, pois o texto identifica 
pontualmente características do modelo de produção da 
indústria, e não do processo mais genérico do capitalismo.  

 26  Letra C.
I. Falsa. As migrações internas ainda constituem um grande 
problema na busca de melhores condições de vida. Na 
maioria das vezes, resulta num processo de deslocamento de 
áreas menos desenvolvidas para outras mais desenvolvidas.  

 27  Letra D.
A globalização pode ser definida como a fase contemporânea de 
expansão do modo de produção capitalista no espaço mundial. 
É caracterizada pela aceleração dos fluxos de mercadorias, de 
capital financeiro, de pessoas, de ideologias e de dados que só é 
possível graças à modernização integrada das telecomunicações, 
da informática e dos transportes. O neoliberalismo (redução do 
papel do Estado), a abertura comercial (e não o protecionismo) 
e a consolidação dos países emergentes são aspectos vinculados 
ao processo de globalização.  

 28  Letra A.
A globalização como processo de larga escala territorial só 
foi possível com a melhoria e universalização da tecnologia 
e dos equipamentos de comunicação e informática.

A alternativa B é falsa, a expansão das transnacionais 
depende muito de fluxos financeiros, além de comunicações 
e informática.
A alternativa C é falsa, protecionismos alfandegários não 
restringem a circulação de informações e dados por infovias.
A alternativa D é falsa, a expansão de áreas urbanas no 
interior relaciona-se a vários aspectos do planejamento 
econômico da descentralização industrial da circulação 
do capital da expansão do agronegócio, entre outras 
possibilidades. 
A alternativa E é falsa, o crescimento populacional não tem 
relação de causa e efeito com a informática.   

 29  Letra D.
Multinacionais, também conhecidas como transnacionais, 
são empresas que possuem matriz num país e possuem 
atuação em diversos países. Geralmente são grandes empresas 
que instalam filiais em outros países em busca de mercado 
consumidor, energia, matéria-prima e mão de obra baratas. A 
atuação dessas empresas no mercado mundial se intensificou 
após a Segunda Guerra Mundial, ou seja, a partir de 1945. 
Com a alavancada dos meios de transporte e comunicação, 
se fortaleceram mais ainda a partir do desenvolvimento da 
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Terceira Revolução Industrial.  Multinacionais, também 
conhecidas como transnacionais, são empresas que possuem 
matriz num país e possuem atuação em diversos países.  
Portanto, as multinacionais não concentram seu processo 
produtivo e comercial em um único país, mas sim em escala 
global.

 30  Letra A.
Os meios de comunicação são fundamentais na reprodução 
do modo de produção capitalista no campo e na cidade, uma 
vez que propagam ideologias e padrões de consumo cujo 
objetivo é beneficiar as empresas e a acumulação de capital.  

 31  Letra D.
[I] Incorreta. Com a globalização, ocorre abertura de 
mercados.
[II] Correta. O crédito permite a aquisição de bens que 
podem comprometer a saúde financeira da população, ainda 
que este não seja disposto somente ao setor de baixa renda.
[III] Correta. Com a globalização, ocorreu aumento do 
comércio mundial e da produção industrial, pressionando os 
sistemas naturais pela retirada de matéria-prima e energia.  

 32  Letra E.
Empresas transnacionais são empresas que possuem 
matriz em seu país de origem e atuam em outros países 
a partir da instalação de filiais. O termo “transnacional” 
substitui o termo “multinacional”, pois o último pode 
ser interpretado como se a empresa pertencesse a 
várias nações, já o primeiro relaciona-se ao fato de a 
empresa ultrapassar os limites territoriais de sua nação 
para atuar no mercado exterior. As primeiras empresas 
transnacionais surgiram no final do século XIX, 
entretanto, só atingiram o auge de atuação mundial após 
a Segunda Guerra Mundial. A maior parte das empresas 
transnacionais possui origem em países industrializados, 
que após terem conquistado o mercado interno montaram 
filiais em outros países, principalmente nos países em 
desenvolvimento.

MATEMÁTICA

 33  Letra C.
Elevando à 6a potência (mm: 23 > 22 (falsa).

Observe que 
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,logo são falsas.

A comparação equivale a 1
3

1
33 2vs .  Como 27 é maior que 9, 

a fração do lado esquerdo é menor.

 34  Letra D.
A estratégia é fatorar os números dentro dos radicais para 
tentar cancelá-los com os índices.

I. 5 5 7 733 2= = < : verdadeira.
II. 3 3 2 244 55= > = : verdadeira.
III. 144 12 5 544= > = : verdadeira.
IV. 1 1 5 125 12613 3 3= < = < : verdadeira.

V.                                                                     

 35  Letra E.
Como o h está dentro da raiz quadrada, ele pode ser escrito 
como h1/2. Para que o tempo fique multiplicado por 2, é 
necessário que a altura fique multiplicada por 22 = 4.

 36  Letra D.
A área do terreno é igual ao produto das dimensões. Logo 
a área do terreno é igual a 288m2.
Cada 3m2 possui 2 motos. Então o total de motos é: (288:3). 
2 = 96.2 = 192 motos.

 37  Letra B.

 38  Letra E.
Para calcular o perímetro do retângulo, devemos somar 
todos os lados, logo:

175 175 63 63+ + + .
Fatorando as raízes, temos:
5 7 5 7 3 7 3 7 16 7+ + + =  cm.

 39  Letra B.
80 = 5t²
t² = 16
Logo, t = +4 ou t = –4
Como t é positivo. t = 4.

 40  Letra A.
x² = 36 + 64
x² = 100
x = + 10 ou x = –10
Como é lado de um quadrado, x é positivo.
Logo, x = 10.

 41  Letra A.
A média é o quociente entre a quantidade de pessoas e o 
número de dias:
446 732 655 491 804

5
625 6+ + + +

= ,

4 2 4 2 32 2 4 2 4 162 2= ⋅ = > = ⋅ = :  verdadeira.
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 42  Letra C.
Calculando a soma dos 50 valores:
40 = S50/50
S50 = 2.000
Tirando os dados:
2.000 – 75 – 125 – 155 = 1.645
Dividindo pelos valores restantes:
1.645/47 = 35.

 43  Letra D.
Rol: 5, 5, 6, 6, 8, 8, 10, 10, 10, 10, 12, 12.
Média: 2 5 2 6 2 8 4 10 2 2

12
8 5. . . . . , .+ + + +

=

Mediana = 8 10
2

9+
= .

Moda = 10 (maior frequência).

 44  Letra A.

A média x é dada por: x
x

n
i=

∑
= =

46 01
12

3 83, , .

Escrevendo as cotações em ordem crescente, temos:
3,73; 3,78; 3,79; 3,80; 3,84; 3,86; 3,87; 3,87; 3,87; 3,90; 3,90.

Logo, a mediana, Md, é igual a:

Md =
+

=
3 84 3 86

2
3 85, , ,

A moda, Mo, é a cotação mais frequente, ou seja, Mo = 3,87.
Portanto, segue que x M Md o< < .

 45  Letra B.
O número total de funcionários da empresa é igual a 
24 + 1 + 20 + 3 = 48. Logo, a mediana corresponde à média 
aritmética de 622 e 1.224, isto é:

Md = +
=

622 1 244
2

933 00. $ , .R

 46  Letra D.
Considere a tabela.

3 90 270
2 55 110
1 30 30
0 25 0

Total 200

Tem-se que a médica é igual a 410
200

2 05= , .

Sendo 3 o valor mais frequente, podemos concluir que a 

moda vale 3. Ademais, como o número de observações é 
igual a 200, segue que a mediana é igual à média aritmética 
das observações de ordem 100 e ordem 101, isto é, 2 2

2
2+

= .

 47  Letra A.
Pela Lei Angular de Tales, a soma dos ângulos internos de 
um triângulo qualquer é igual a 180o. Logo, temos que:

80 + 80 + y = 180 e 60 + 80 + x + y = 180
Assim,
y = 20o e x = 20o

Portanto, x – y = 0.

 48  Letra C.
Pela Lei Angular de Tales, a soma dos ângulos internos de 
um triângulo qualquer é igual a 180º. Logo, temos que:
x + 105 + 35 = 180
x = 180 – 140
x = 40o

Temos também que z = 105°, pois é oposto pelo vértice do 
ângulo 105°.
Novamente, pela Lei Angular de Tales, temos:
y + z + 50 = 180
y + 105 + 50 = 180
y = 180 – 155
y = 25o

Assim, z – x – y = 105 – 40 – 25 = 40°.

FÍSICA

 49  Letra D.
V = V0 + at = 0 + 9,81 · 3 = 29,4 m/s.

 50  Letra C.
V = 100 / 3,6 = 27,7 m/s

 51  Letra A.
a = (100 – 0) / (10 / 3.600) = 36.000 km/h2.

 52  Letra B.
O movimento e o repouso dependem do referencial adotado.

 53  Letra C.
Galileu concluiu que dois corpos, independentemente das 
suas massas, se soltos da mesma altura, chegam ao solo ao 
mesmo tempo.

 54  Letra B.
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De acordo com o princípio da inércia (Primeira Lei de 
Newton), se o movimento é retilíneo e uniforme (o vetor 
velocidade é constante), a resultante das forças sobre o corpo 
é nula, ou seja, as forças atuantes sobre ele estão equilibradas. 
No caso, a força de arrasto do ar tem a mesma intensidade do 
peso, seja na velocidade máxima ou no momento do pouso.

 55  Letra E.
Ação e reação são forças da mesma interação. No caso, a 
interação é entre o pé do pássaro e a mão do garoto. Assim:
Ação: força pé do pássaro sobre a mão do garoto;
Reação: força da mão do garoto sobre o pé do pássaro. 

 56  Letra A.
A lei de inércia afirma que um corpo tende sempre a manter 
seu estado de movimento ou de repouso. Manterá se a 
resultante das forças sobre ele for nula. No caso da bola solta 
dentro do vagão, a resultante das forças horizontais é nula, 
então, por inércia, ela mantém a componente horizontal de 
sua velocidade, caindo junto aos pés da pessoa.

QUÍMICA

 57  Letra A.
A filtração é usada para separar sólidos de líquidos em 
misturas heterogêneas; o sólido fica retido no papel do filtro.
A decantação é usada para separar líquido de líquido e é 
realizada num funil de separação (funil de decantação).
A destilação simples é usada para separar misturas 
homogêneas formadas por líquidos e sólidos.

 58  Letra C.
Destilação simples: separa o vapor de mercúrio do alumínio 
e do ferro.
Separação magnética: separa o ferro sólido do alumínio.  

 59  Letra E.
Decantação: separa o óleo da mistura de água com álcool, 
devido à diferença de densidade.
Destilação fracionada: separa a água do álcool. Observação: 
como a água misturada ao álcool pode formar uma mistura 
azeotrópica, deveria ser utilizada nesse caso, a separação 
química, além da destilação fracionada.  

 60  Letra B.
A flotação utiliza a diferença de densidade na separação 
sólido-líquido. No caso do exercício, as partículas foram 
recobertas com óleo, que é imiscível com a água e então 
borbulha-se ar para que o minério pulverizado se liguem 
às bolhas de ar e se separe do líquido, e então se acumule 

na superfície.

 61  Letra D.
Na decantação, o óleo se separa da água devido à diferença 
de polarização (óleo = apolar, água = polar) e de densidade.

 62  Letra E.
Sequência:
Filtração: separação da fase sólida (areia).
Decantação: separação da fase líquida menos densa (azeite) 
da mais densa (solução de cloreto de sódio).
Destilação: separação do cloreto de sódio da água. 

 63  Letra B.
O aspirador de pó apresenta uma barreira física (filtro) que 
retira partículas sólidas existentes no ar.

 64  Letra D.
Em 1897, J.J. Thomson fez novas experiências com a ampola 
de Crookes.

BIOLOGIA

 65  Letra A.
(01) A alternativa está errada, pois a quantidade de água varia 
de espécie para espécie. Em uma água viva, por exemplo, o 
teor de água é maior que 90%, diferente da espécie humana.
(02) Errado. Quanto maior a taxa metabólica, maior o teor 
de água em um indivíduo. Logo, se tomarmos o ser humano 
como exemplo, com o passar dos anos, a tendência é que o 
percentual diminua. 
(04) Correto. Devido ao seu alto calor específico, a água 
funciona como reguladora térmica.
(08) Pelo contrário. Em tecidos metabolicamente ativos, 
deve haver a presença de água.
(16) Correto.
(32) Correto.
Logo, as alternativas corretas são: 4, 16 e 32. Soma = 52.

 66   Letra E.
A vitamina A (B  caroteno e retinol) está envolvida na 
formação do pigmento retiniano conhecido por rodopsina. 
A deficiência dessa vitamina na dieta acarreta a hemeralopia, 
visão parcial ou cegueira noturna.  

 67  Letra E.
As lacunas são preenchidas corretamente por: cegueira 
noturna, disfunção do sistema nervoso, escorbuto, 
raquitismo e hemorragias.
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 68  Letra D.
O ferro proveniente das panelas se mistura na comida e pode 
ajudar na redução da taxa de anemia. 

 69  Letra C.
Os monossacarídeos são carboidratos simples, solúveis em 
água, e que não podem ser quebrados pela digestão em 
moléculas menores. Os monossacarídeos mais conhecidos 
são a glicose (fabricada pelos vegetais na fotossíntese, a 
frutose (encontrada no mel) e a galactose (que se liga à 
glicose formando a lactose, encontrada no leite.

 70  Letra B.
Os hormônios sexuais, assim como os corticosteroides, são 
exemplos de esteroides.

 71  Letra A.
A aterosclerose  é um processo inflamatório que produz 
ateromas, a partir de irritações provocadas na parede 
interna dos vasos, geralmente,  pelas moléculas de gordura, 
diminuindo, assim, seu diâmetro.

 72  Letra A.
Os cerídeos, assim como os lipídeos em geral, são 
hidrofóbicos e por isso não se misturam com a água, tendo 
assim a capacidade de impermeabilizar o ouvido. 

ESPANHOL

 73  Letra D.
Somente a alternativa D apresenta as formas do discurso 
indireto correspondentes às formas do discurso direto.

 74  Letra C.
Os verbos “solicitara” e “se emborrachara”, em destaque 
no texto, podem ser substituídos por “solicitase” e “se 
emborrachase”, tal como na alternativa C, uma vez que estão 
conjugados no mesmo tempo verbal: “pretérito imperfecto 
de subjuntivo”. Somente esse tempo verbal seria cabível na 
frase.

 75  Letra B.
A palavra “mensaje” é masculina em língua espanhola, 
o que a torna, em relação à língua portuguesa, um 
“heterogenérico”. Outras palavras que fazem parte dessa 
mesma regra estão contidas na alternativa B: “los dolores”, 
“los pétalos” e “los colores”.


