
Instruções

Coloque suas respostas no cartão-resposta após o término da prova.

Separe uma caneta preta! Você precisará dela para responder o cartão-resposta.



Nome: Sobrenome:

Escola:

Turma:

Esta avaliação terá poderes para te ajudar nas questões.

Atenção: escolha somente 1 poder na questão

Atenção: Você poderá usar os poderes somente 3 vezes. Caso marque mais que 3 
poderes, serão considerados apenas os primeiros.

Você os encontrará ao lado do número da questão. Veja um exemplo:

Caso você tenha qualquer dúvida sobre o preenchimento da prova e o uso dos poderes, 

entre em contato com o Whatsapp da Jovens Gênios no número (21) 97016-7092.

Este caderno de questões possui 28 questões objetivas, sendo:

4 de Português, 4 de Inglês, 4 de Matemática, 4 de Geografia, 4 de História, 4 de 
Ciências e 4 de Artes. 

Avaliação 


Gamificada 
9° ANO

Chance dupla Multiplicador
Caso acerte a questão com 
esse poder, você ganhará um 
ponto extra na avaliação.

Questão Poderes x2x201

1

2

3

4

5

6

7

Com esse poder, você poderá 
selecionar duas alternativas 
no cartão-resposta para ter 
mais chances de acertar a 
questão escolhida

4° Bimestre
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Questão Poderes x2x201

Questão Poderes x2x202

Questão Poderes x2x203

Analise a seguinte frase e assinale a 
alternativa que determina o tipo de 
relação estabelecida pela conjunção em 
destaque:

Analise a seguinte frase e assinale a 
alternativa que determina o tipo de 
relação estabelecida pela conjunção em 
destaque:

Embora ficasse nervosa, sempre se saía 
bem.

relação causal.a

relação temporal.b

relação comparativa.c

relação concessiva.dd

Crônica Humorísticaa

Crônica Históricab

Crônica Jornalísticac

Crônica de Viagemdd

(in “Comédias da Vida Privada”, editora L&PM, 1997)

A arte de ser feliz



Houve um tempo em que minha janela 
se abria sobre uma cidade que parecia 
ser feita de giz. Perto da janela havia um 
pequeno jardim quase seco. Era uma 
época de estiagem, de terra esfarelada, e 
o jardim parecia morto. Mas todas as 
manhãs vinha um pobre com um balde, 
e, em silêncio, ia atirando com a mão 
umas gotas de água sobre as plantas. 
Não era uma rega: era uma espécie de 
aspersão ritual, para que o jardim não 
morresse. E eu olhava para as plantas, 
para o homem, para as gotas de água 
que caíam de seus dedos magros e meu 
coração ficava completamente feliz.



Às vezes abro a janela e encontro o 
jasmineiro em flor. Outras vezes 
encontro nuvens espessas. Avisto 
crianças que vão para a escola. Pardais 
que pulam pelo muro. Gatos que abrem 
e fecham os olhos, sonhando com 
pardais. Borboletas brancas, duas a 
duas, como refletidas no espelho do ar.



Marimbondos que sempre me parecem 
personagens de Lope de Vega. Ás vezes, 
um galo canta. Às vezes, um avião passa. 
Tudo está certo, no seu lugar, cumprindo 
o seu destino. E eu me sinto 
completamente feliz.



O homem trocado



O homem acorda da anestesia e 
pergunta à enfermeira se foi tudo bem 
na operação. Esta dá resposta positiva. 

Ele estranha, pois a sua vida sempre fora 
rodeada de trocas. Trocaram-no na 

maternidade; no cartório, ao invés de 
Lauro, escreveram Lírio; na escola 

pagava por aquilo que não tinha feito; 
passara no vestibular, mas o 

computador se enganara e seu nome 
não aparecera na lista; contas 

telefônicas astronômicas para pagar e 
ele nem tinha telefone; fora preso por 

engano. E agora a sua operação de 
apendicite tinha sido um sucesso. A 

enfermeira parou de sorrir.



- Apendicite? - perguntou, hesitante.

- É. A operação era para tirar o apêndice.


- Não era para trocar de sexo?

Leia a seguinte crônica e classifique o 
seu tipo:

Utilize o texto “A arte de ser feliz” 
para responder as questões 3 e 4.
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What does this Internet Language mean? 
(O que significa essa Linguagem da 
Internet?)

Assinale a alternativa que demonstra o 
que é preciso fazer para aprender a ser 
feliz, segundo o texto.

Identifique uma característica do texto 
acima:

Na imagem abaixo temos um trecho de 
uma famosa música de John Lennon, 
“Imagine”: “You may say I’m a dreamer, 
but I’m not the only one”, cuja tradução 
é: “Você pode dizer que eu sou um 
sonhador, mas eu não sou o único.” MAY 
nessa frase dá ideia de:

 What’s wrong with the girl?

What should the girl from the picture 
above do? (O que a menina da imagem 
acima na questão anterior deveria 
fazer?)

Mas, quando falo dessas pequenas 
felicidades certas, que estão diante de 
cada janela, uns dizem que essas coisas 
não existem, outros que só existem 
diante das minhas janelas, e outros, 
finalmente, que é preciso aprender a 
olhar, para poder vê-las assim.

Questão Poderes x2x204

Questão Poderes x2x205

Questão Poderes x2x206

Questão Poderes x2x207

Questão Poderes x2x208

Thanks.a

Be right back.b

Throwback Thursday.c

Best Friends Forever.dd

She’s coughing.a

She’s sneezing.b

She has a fever.c

She has a headache. dd

Narra situações do cotidiano.a

Visa informar o leitor.b

A linguagem é formal.c

Os personagens são sobrenaturais.dd

She should study more.a

She should go to the doctor.b

She should do more exercises.c

She should eat healthy food.dd

Ficar em silêncio.a

É preciso aprender ver de verdade.b

Abrir a janela com a vista para  
jardim.

c

Ser jardineiro e cultivar jasmins.dd

(Cecília Meireles)

Utilize a imagem para responder as 
questões 5 e 6



Questão Poderes x2x209

Questão Poderes x2x210

Questão Poderes x2x211

3

Este gráfico representa que tipo de 
função? Por que os pontos foram ligados 
por uma parábola?

Qual das alternativas abaixo, o valor do 
delta da equação do 2° grau é negativo? 

Em uma fábrica, há 100 máquinas que 
trabalham 120 relógios por dia. Se a 
quantidade de máquinas aumentasse 
para 150, quanto relógios seriam feitos 
por dia?



Marque a alternativa que possui a 
quantidade que corresponda a 150 
máquinas.

Marque a alternativa que possui uma 
função do 1° grau.

Questão Poderes x2x212

Não há nenhuma função sendo 
representada nesse caso.



a

Uma função do 2º grau. Porque a 
parábola intercepta um ponto de 
cada vez.

b

Uma função do 1º grau. Porque a 
parábola permite interceptar dois 
pontos ao mesmo tempo.

c

Uma função do 2º grau. Porque a 
parábola representa graficamente 
esse tipo de função.

dd

f(x) = 10x² + 2x + 8a

f(x) = 5x² + 6xb

f(x) = x + 3yc

f(x) = 2x + 3dd

150 relógiosa

1500 relógiosb

1120 relógiosc

180 relógiosdd

Questão Poderes x2x213

proibição.a

obrigação.b

sugestão.c

probabilidade.dd x² - x - 20 = 0a

5x² + 3x + 5 = 0b

3x² - 7x + 4 =c

x² - 4x - 5 = 0dd

Leia o texto abaixo:

TEXTO: "Essa região conta com 5% da 
população mundial, mas apenas 1% das 
reservas de água no planeta. A cota atual 
de consumo de água pelos habitantes é 
de, aproximadamente, 1500m³, com 
estimativas de que, em 2025, essa taxa 
caia para 700m³, segundo dados do 
Banco Mundial."




O texto fala sobre a baixa 
disponibilidade de recursos hídricos no 
Oriente Médio. Relacionando o texto 
com seus conhecimentos, é possível 
inferir que: 

Fonte: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/escassez-
Agua-no-oriente-medio.htm
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Questão Poderes x2x214

Questão Poderes x2x215

O Oriente Médio é uma região 
caracterizada pela presença de alguns 
importantes recursos minerais. Os 
países que compõem a localidade são 
famosos pela presença de um recurso 
natural específico - principalmente 
aqueles países que compõem a 
Península Arábica, que possuem a maior 
parte de suas economias voltadas para a 
extração desse recurso. 

Relembre qual o nome desse produto 
natural presente em abundância em 
alguns países do Oriente Médio. 

Observe o gráfico abaixo, que representa 
o PIB indiano ao longo dos anos : 

Com base no gráfico acima, é possível 
reconhecer um acelerado crescimento 
da economia indiana nos últimos anos, 
pautado, entre outros aspectos: 

Observe o gráfico a seguir - ele assinala 
o crescimento da população indiana ao 
longo do tempo:


Por meio da análise desse gráfico, é 
possível reconhecer que: 

Questão Poderes x2x216

Fonte: https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?v=21&c=in&l=pt

Fonte: https://pt.actualitix.com/grafico/ind/india-pib-producto-
interno-bruto.png

A presença de vastos rios perenes - 
como o Tigre e o Eufrates - são 
suficientes para a manutenção das 
populações locais; 

a

A escassez de água já é um 
importante fator desencadeador de 
conflitos na região; cenário que 
tende a piorar nos próximos anos; 

b

Apesar de parecer preocupante 
como o texto assinala, a situação do 
Oriente Médio no tangente a posse 
de água não é problemática; 

c

A presença de jazidas de petróleo 
na região auxiliam na distribuição 
de renda e no pleno combate a 
escassez de água da região; 

dd

Ferro.a

Petróleo.b

Água.c

Carvão Mineral.dd

Na venda de terras e posses 
nacionais para as indústrias 
estrangeiras.

a

A população indiana está crescendo 
de maneira acelerada.

a

A população indiana se encontra 
estabilizada, sem crescimento.

b

A população Indiana está passando 
por um processo de retração.

c

A população indiana se encontra 
em crescimento demográfico 
negativo.

dd
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Questão Poderes x2x217

A charge foi feita pelo grande escritor e 
cartunista Ziraldo, durante a Ditadura, 
acerca da promulgação do AI-5.



Analise-a e responda qual a crítica o 
autor buscava explicitar:

Após a Segunda Guerra Mundial, e no 
contexto da Guerra Fria, os Estados 
Unidos criaram uma estratégia 
denominada de "Doutrina de Segurança 
Nacional" que seria passada para os 
militares dos países da América Latina.



Nesse sentido explique o que era essa 
Doutrina:

Questão Poderes x2x218Na atração de investimentos 
estrangeiros para as indústrias 
nacionais.

b

No exclusivo desenvolvimento da 
agricultura de exportação.

c

No fim dos investimentos estatais 
em infraestrutura, educação e 
inovação.

dd

Dizia que para um país se 
desenvolver era necessário garantir 
a sua segurança contra inimigos 
externos, como os países 
socialistas.

a

Dizia que para um país se 
desenvolver era necessário garantir 
a sua segurança contra inimigos 
internos, como os que defendiam o 
capitalismo.

b

Dizia que para um país se 
desenvolver era necessário garantir 
a sua segurança contra inimigos 
externos, como os países 
capitalistas.

c

Dizia que para um país se 
desenvolver era necessário garantir 
a sua segurança contra inimigos 
internos, como os que defendiam o 
socialismo.

dd

Fonte: Ziraldo

A demora em tomar medidas mais 
enérgicas contra os opositores do 
governo, além da dificuldade em 
localizá-lo.

a

Com a promulgação do AI-5, 
qualquer pessoa poderia ser 
enquadrada como criminosa e 
opositora do governo, mesmo que 
sem provas para isso.

b

A capacidade dos opositores 
conseguirem se misturarem entre 
os cidadãos de bem, dificultando ao 
governo a possibilidade de 
encontrá-los.

c

O processo de julgamento, em que 
havia uma dificuldade em 
apresentar as provas de inocência 
ao juiz, tornando todo o processo 
burocrático e lento.

dd



Questão Poderes x2x221

Questão Poderes x2x220
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Questão Poderes x2x219

Existem apenas quatro planetas gasosos 
no Sistema Solar.



Indique em que colocação está Júpiter, 
quanto ao tamanho deste planeta, entre 
os planetas gasosos. Sendo o primeiro, o 
maior, e o quarto, o menor.

Um evento muito conhecido na Terra, é 
o movimento das marés. Sua principal 
importância, para o planeta, é a de 
manter sua inclinação estável. Sem elas, 
haveriam mudanças catastróficas em 
milhões de anos.



Destaque qual das opções NÃO 
influencia no movimento das marés.

O conjunto formado pelo Sol, pelos oito 
planetas e pelos demais corpos, como 
satélites naturais, os cometas e os 
asteroides é denominado:

Analise a charge e explique o que ela 
critica:

Em 31 de março de 1964, as forças do 
Exército instaladas em Minas Gerais se 
deslocaram para o Rio de Janeiro.



Avalie o quê pretendiam estas forças 
militares à época:

A Lei de Imprensa que retirava os 
investimentos na mídia.

a

A situação econômica no país que 
gerava produtos de má qualidade, 
como os jornais.

b

O papel da mulher que não era 
subserviente a seus maridos.



c

A Lei de Imprensa que intensificava 
a censura nos jornais e revistas.

dd

Questão Poderes x2x222

Questão Poderes x2x223

Fonte: Fortuna, 1966

Almejavam derrubar o presidente 
Jango através da realização 
imediata de um plebiscito, pois não 
aceitavam suas medidas 
econômicas e sociais.

a

Tentaram proteger o presidente 
Jango através de uma força de 
segurança, pois os americanos 
ameaçavam invadir o Brasil à 
época.

b

Tentaram proteger o presidente 
Jango através de uma força de 
segurança, pois os comunistas já 
haviam anunciado uma intervenção 
militar no Brasil.



c

Almejavam derrubar o presidente 
Jango através de um golpe de 
Estado, pois não aceitavam suas 
medidas econômicas e sociais.



dd

Sistema Solara

Sistema Universalb

Sistema Lunarc

Sistema Celestedd

1°a

2°b

3°c

4°dd



Questão Poderes x2x224

Questão Poderes x2x225
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O movimento da Terra responsável pelas 
estações do ano é chamado de:

Rotaçãoa

Translaçãob

Mutaçãoc

Precessãodd

Intensidadea

Volumeb

Duraçãoc

Timbredd

Arte Moderna a

Arte Contemporânea b

Arte Barrocac

Arte Rupestredd

Gravidade do Sola

Translação da Terrab

Rotação da Terrac

Gravidade da Luadd

Como é denominado o conjunto de 
movimentos e manifestações artísticas 
que teve início por volta de 1945 (pós 
Segunda Guerra Mundial) e que dura até 
os dias atuais? 

Durante uma apresentação musical, três 
instrumentos musicais diferentes 
tocavam a mesma nota. João estava na 
plateia, sentado na primeira fileira. 
Mesmo que os instrumentos estivessem 
tocando a mesma nota, com a mesma 
intensidade, ele pôde discernir cada um 
dos três. 



Qual é a propriedade do som que 
permitiu com que João fizesse a 
diferenciação das fontes sonoras?

Questão Poderes x2x226

Questão Poderes x2x227
Leia o texto abaixo e observe a imagem 
da obra da artista Elieni Tenório. 

O título da obra refere-se a uma frase 
muito popular em determinada época, 
que era usada para se reportar às 
pessoas que procuravam aparentar o 
que não eram verdadeiramente. A essas 
pessoas que viviam de aparência 
costumava-se dizer a frase: “Fulano só 
quer ser o que a folhinha não marca”. 
Nessa imagem há uma gama de 
possibilidades de interpretações, desde 
a crítica às falsas aparências, à ideia de 
calendário, remetendo ao tempo e à 
fugacidade da beleza, além do alerta ao 
consumo excessivo, revelado pelo 
código de barras.

Considerando a linguagem da gravura, a 
imagem e o texto acima, avalie as 
afirmativas abaixo: 
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1- A xilogravura é uma técnica artística 
que se realiza pelo ato de gravar. O 
desenho é feito por meio de incisões em 
uma superfície de madeira. Em seguida, 
usa-se um rolo de pintura para passar a 
tinta sobre a madeira, não dando tempo 
para que esta seque, e então, imprime-
se a madeira sobre o papel. 



2- A pirogravura é feita com a goiva a 
frio em uma matriz de couro. 



3- Na calcogravura utiliza-se uma pedra 
calcária para gravar o desenho em uma 
chapa de metal. 



4-Na litogravura ou litografia, o desenho 
é feito sobre uma pedra calcária com um 
lápis gorduroso. A base dessa técnica é o 
princípio de que a água não se mistura 
com o óleo. 



O correto está em: 

O texto matiza algumas transformações 
das funções da arte na atualidade. No 
trabalho citado, do artista Jaime Prades, 
considera-se a

1, 2 e 3, apenas. a

2, 3 e 4, apenas. b

1 e 4, apenas. c

1, 2, 3 e 4.dd

reflexão sobre a responsabilidade 
ambiental do homem.

a

valorização da poética em 
detrimento do conteúdo.

b

preocupação com o belo 
encontrado na natureza.

c

percepção da obra como suporte 
da memória.

dd

Questão Poderes x2x228



Questões Poderes Questões Poderes

Cartão-Resposta

Instruções

9° ANO

   Responda todas as questões

usando uma caneta preta

Escolha os poderes em no 
máximo 3 questões.

   Cubra o quadrado da sua alternativa escolhida, 
como no exemplo a seguir:

Quando escolher o poder Chance dupla 
você poderá marcar até  2 alternativas na 
questão. 

Relembre o que são 
poderes na página 1 deste 
caderno.

Mas atenção:

Exemplo 1

Exemplo 2

Exemplo 3

eda

edca

edcbNÃO deixe questões em branco, com 
rabiscos ou com mais de uma opção 
marcada.

1

2

3

Nome: Turma:

dcba01 dcba21

dcba11

dcba06 dcba26

dcba16

dcba03 dcba23

dcba13

dcba08 dcba28

dcba18

dcba02 dcba22

dcba12

dcba07 dcba27

dcba17

dcba04 dcba24

dcba14

dcba09

dcba19

dcba05 dcba25

dcba15

dcba10

dcba20 4° Bimestre


