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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia os trechos abaixo retirados da obra “A guerra do lanche”, de Lourenço Cazarré, para responder às questões. 

Texto I 

Calças curtas e muitos pesadelos 

Meu primeiro dia de aula no ginásio foi um horror. Começou mal e acabou pior. Teve pesadelos na 

madrugada, pontapés e tapas na chegada à escola, banho frio na hora do recreio e um arrasador 

ataque de fome no fim da manhã. 

Calma, vamos devagar porque a tormenta não se reduziu a um só dia. Arrastou-se por boa parte do 
ano. 

Naquela época, na escola onde eu estudava, durante a primeira semana de aula os alunos mais antigos 
podiam fazer qualquer brincadeira com os novatos. Sem que fossem punidos por isso. Era a Semana do Trote. 

Antigamente, o que a gente conhece hoje como primeiro grau se dividia em duas etapas: primário e 
ginásio. O curso primário era composto pelas primeiras cinco séries, e o ginasial, pelas quatro seguintes. 
Portanto, o primeiro grau completo tinha nove séries, como agora. 

(Páginas 13 e 14) 

 

1.  Tendo o trecho apresentado como referência e a leitura integral da obra, julgue as afirmações abaixo em C (certa) ou E 
(errada).  

I. No primeiro grau os meninos aprendiam mais. 

II. Entrar para o ginásio significava não usar mais calças curtas. 

III. Os alunos novatos eram muito bem recepcionados pelos veteranos no início do ano. 

Marque a opção com a sequência correta. 

A  C – C – C 

B  C – E – C 

C  E – C – E  

D  E – E – E 

E  E – C – E 
 

Texto II 

Por que “Mísero café”? 

Bem, havia dois meses eu estava morando com meu avô, que tinha anunciado: 
– Descobri uma fórmula para reduzir sua circunferência de barriga: refeições frugais e muita caminhada. 
Meu lanche matinal, na época, resumia-se a meia xícara de café aguado com uma fatia quase transparente de pão torrado. 

(Página 16) 

2.  Sobre variedade linguística, assinale o único item correto. 

A  No trecho “Por que “Mísero café”?, há uma situação de preconceito linguístico. 

B  Há marcação temporal evidenciada pelo uso da palavra “frugais”.  

C  Há marcação regional evidenciada pelo uso do termo “meia xícara”. 

D  Há marcação temporal evidenciada pelo uso da palavra “matinal”. 

E  A inadequação vocabular é perceptível em todo o trecho. 
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Texto III 

Quem? 
O homem chamava-se Generoso Gentil Amado e era o mais odiado bedel da escola. 
Por que agitava a bandeira e soprava o apito? 
Para apressar os alunos retardatários. 
Todo santo dia, exatamente às sete horas e seis minutos – portanto, quatro minutos antes de fechar o portão –, o inspetor de 

disciplina Generoso Gentil Amado pegava o apito, que trazia preso a uma grossa corrente de ouro que lhe circulava o pescoço, e a 
bandeirola. Ia até a calçada e se botava a soprar a acenar. Era um anúncio: chegara a hora de passar sebo nas canelas. 

(Página 21) 

3.  Assinale a opção em que todas as palavras destacadas foram empregadas como substantivo na construção da frase. 

A  O homem chamava-se Generoso Gentil Amado e era o mais odiado bedel da escola. 

B  Por que agitava a bandeira e soprava o apito? 

C  Para apressar os alunos retardatários. 

D  Todo santo dia, exatamente às sete horas e seis minutos – portanto, quatro minutos antes de fechar o portão... 

E  Era um anúncio: chegara a hora de passar sebo nas canelas. 

Texto IV 
Segurando firme a enorme pasta de couro – na verdade, quase uma mala –, saí para a rua e inspirei com gosto o ar fresco da 

manhã. 
Meu avô havia comprado a pasta de um vendedor de remédios aposentado. Assim, além do cheirinho bom de livro novo – a melhor 

recordação do início de um ano escolar – e de sanduíche, a pasta tinha um ranço adocicado de pílulas e xaropes. Por falar no lanche, devo 
esclarecer que era um portentoso pedaço de pão com salame, que eu pretendia devorar impiedosamente na hora do recreio. 

(Página 18) 

4.  Tendo como referência o texto IV, classifique os substantivos abaixo. 

a)  Ar:  _______________________________________________________________________________________________________________________________  

b)  Livro:  ____________________________________________________________________________________________________________________________  

c)  Recordação:  _____________________________________________________________________________________________________________________  

d)  Xarope:  __________________________________________________________________________________________________________________________  

e)  Pão:  ______________________________________________________________________________________________________________________________  

Texto V 

Saltei do ônibus e fui em frente. Nos trechos em declive, eu embalava a pasta, que me servia de propulsor, puxando-me para a 
frente. Corria umas dez passadas e freava, antes de me estatelar no chão. 

(Página 19) 

5.  Após a leitura atenta do texto V, escreva abaixo os substantivos que foram utilizados no trecho. 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
6.  Lídia tinha R$ 150,00, resolveu ir ao cinema com 6 amigos e pagar a entrada de todos, cada uma no valor de R$ 18,00. 

Quanto Lídia recebeu de troco? 

A  R$ 24,00 

B  R$ 36,00 

C  R$ 42,00 

D  R$ 48,00 

E  R$ 56,00 

7.  Um dos benefícios trabalhistas é o vale-refeição, um valor diário que o funcionário recebe para custear a refeição no 
horário do trabalho. Paulo recebeu R$ 624,00 de vale-refeição referente a 24 dias de trabalho. Nessas condições, é 
correto afirmar que o valor diário do vale-refeição que Paulo recebeu foi igual a 

A  R$ 20,00. 

B  R$ 22,00. 

C  R$ 24,00. 

D  R$ 26,00. 

E  R$ 28,00. 
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8.  A expressão 2 2 4 2(2 7 3 ) [2 (4 20:5)]⋅ − ⋅ − −  é igual a  

A  72. 

B  73. 

C  74. 

D  75. 

E  76. 

9.  Em um torneio de Matemática, os mais bem classificados recebem medalhas de ouro, prata ou bronze. Em 2018, dois 
alunos receberam medalha de ouro; 8, medalha de prata; e 11, medalha de bronze. Para cada medalhista de ouro, foi 
dada a quantia de R$ 100,00, enquanto que, para cada medalhista de prata, foi dado o valor de R$ 60,00, e, para cada 
medalhista de bronze, R$ 30,00. Qual foi o valor total distribuído como premiação aos 21 medalhistas desse torneio? 

 

 

 

 

 

10.  Caio comprará bonecas e carrinhos para doar a um orfanato. Com R$ 672,00, ele pode comprar 56 bonecas e não 
sobrar nada. Para comprar 110 bonecas e 95 carrinhos, ele precisa de, exatamente, R$ 2 745,00. Sabendo que todas as 
bonecas têm o mesmo preço, assim como os carrinhos, determine o valor a ser pago na compra de 85 bonecas e 76 
carrinhos. 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 
11.  Documentos históricos ou fontes históricas são registros e vestígios do passado que sobreviveram até o presente. Dê 

exemplos de 3 tipos de fontes históricas. 

 

 

 

12.  Leia o trecho a seguir. 

“Eu era garotão ainda quando a Força Expedicionária Brasileira chegou à Itália. Passaram na minha cidade, porque foram de 
Salermo para Siena. Fazia parte do batalhão um cidadão italiano, que veio para cá pequenino e depois se naturalizou. O pai deste soldado 
tinha deixado uma filha pequena na Itália com um irmão que não conseguiu ter filho nenhum. [...] ” 

(Depoimento de Vicenzo Figlino) – (In: GOMES, A.C. (org). “Histórias de família entre a Itália e o Brasil”. Niterói: Muiraquitã, 1999.) 

Uma das formas que o historiador utiliza para estudar uma época é recolher depoimentos de pessoas que viveram 
experiências no passado e ainda estão vivas. Dessa forma, o depoimento acima é uma fonte histórica. Sobre esse tema, 
responda.  

a)  No trecho acima qual foi o tipo de fonte histórica utilizada?  

 
b)  A fonte histórica acima, depois de analisada e transcrita pelo historiador, será a verdade absoluta do passado. Essa 

afirmação é correta? Justifique.  
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13.  Nós vimos em nossas aulas que o tempo cronológico pode ser dividido de diversas formas, como meses, anos, séculos 
e milênios. Analise os fatos históricos abaixo e cite a qual século ele pertence (utilize os números romanos): 

A  Neil Armstrong foi o primeiro a pisar na Lua, em 1969, no século 

B  Pedro Alvares Cabral chegou ao Brasil em 1500, no século 

C  As Torres Gêmeas sofreram um ataque terrorista em 2001, no século 

D  A Primeira Guerra Mundial abalou o mundo e começou em 1914, no século 

E  A Lei Áurea aboliu oficialmente a escravidão no Brasil, em 1888, no século   

14.  Leia o texto abaixo e organize cronologicamente na linha do tempo as datas informadas. 

No dia 15 de novembro de 2017 comemorou-se a Proclamação da República. Essa data foi comemorada pela primeira vez em 1889, 
na cidade do Rio de Janeiro, então capital do Império. É por isso que, nesse dia, celebra-se esse acontecimento, sendo decretado feriado em 
todo o território nacional. O processo de instauração do regime republicano no Brasil teve como antecedentes a abolição da escravidão em 
1888 e a Guerra do Paraguai iniciada em 1864. Essas crises aconteceram no reinado de Dom Pedro II, que começou em 1840 e terminou na 

Proclamação da República. 

 

15.  Sobre a importância do tempo para o estudo da história, assinale o que for correto: 

A  Vários povos só iniciaram a elaborar suas divisões do tempo baseados exclusivamente no movimento e nas fases da 
lua. 

B  Os povos antigos elaboraram suas divisões do tempo baseados ou no movimento do Sol ou nas fases da Lua. 

C  Foi observando o movimento dos insetos e as suas mudanças que os nossos ancestrais estabeleceram a duração dos 
dias, das estações, dos meses. 

D  Para os povos antigos da Mesopotâmia, o dia se iniciava como atualmente, no horário de 0h. 

E  A passagem do tempo é algo natural, mas as maneiras de perceber o tempo e de dar sentido a ele não varia de povo 
para povo. 

 

GEOGRAFIA 
16.  A imagem a seguir mostra quatro lugares na cidade de Brasília. São fotos antigas das quatro unidades do Sigma em 

Brasília: 912 Sul, 910 Norte, Águas Claras e 606 Norte.  

Um desses quatro lugares é considerado o seu lugar do cotidiano. Qual das quatro unidades seria esse lugar? 
Explique. 
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Observe as imagens a seguir para responder as questões 17 a 18. 

 
Imagem 1: Casa sobre palafitas na favela do Dique da Gilda, em Santos. 

 
Imagem 2: Prédios de apartamentos na “Billionaires Row”, em Nova Iorque. 

 
Imagem 3: Cidade murada de Kowloon, em Hong Kong 

 
Imagem 4: Iglu, moradia dos povos inuits, que habitavam o Ártico 

17.  A moradia é o lugar que todas as pessoas deveriam ter para ficarem protegidas das condições do tempo, como frio, 
calor e chuva, para descansar, se alimentar e se divertir, por exemplo. Que adaptações os moradores da imagem 1 
precisaram realizar para tornar o local habitável e não sofrer a ação da água? 

 

 

 

 

18.  As imagens 1 e 2 mostram locais de moradias completamente diferentes. Apesar de serem em cidades diferentes, na 
maioria das cidades do mundo existe esse contraste entre diferentes tipos de moradia. Mostram um problema 
existente tanto no Brasil como em muitas outras cidades do mundo. Que problema é esse? Apresente um motivo que 
explique por que ele acontece. 
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19.  A praia de Nazaré, em Portugal, é conhecida mundialmente por suas ondas gigantes. Nessa praia, o surfista brasileiro 
Rodrigo Koxa quebrou o recorde por surfar a onda mais alta do mundo: 24,4 metros, o que equivale a um prédio de 8 
andares.  

 
Analise a paisagem da praia de Nazaré, listando seus elementos naturais e culturais. 

 

 

 

 

20.  A imagem mostra o elevador mais antigo do Brasil, localizado em Salvador, capital da Bahia, cidade fundada em 1549. 
O Elevador Lacerda, como é conhecido, foi inaugurado em 1873 e já foi o mais alto elevador do mundo, com 63 metros. 
Criado para fazer a ligação entre a região mais baixa e a mais alta da cidade, transportando cerca de 28 mil pessoas 
por dia ao custo de R$0,15. 

 

Após a leitura do texto e a análise da imagem, é possível 
concluir que o elevador Lacerda 

A  foi construído para diminuir as desigualdades sociais 
presentes em Salvador. 

B  Existe desde a fundação da cidade de Salvador. 

C  Foi construído para suprir a necessidade da população 
de se deslocar entre a parte alta e a parte baixa. 

D  Não provocou nenhum impacto na paisagem. 

E  É um exemplo de lugar de moradia. 

 

CIÊNCIAS 
21.  Solo é a camada superior da superfície terrestre, onde se fixam as plantas, que dependem de seu suporte físico, de 

água e de nutrientes. Sobre o perfil de solo apresentado, é correto afirmar que 

 
Modelo de perfil do solo 

Disponível em: www.brasilescola.com.br. 
Acesso em: 13 fev. 2022. 

A  o horizonte O corresponde ao acúmulo de material orgânico que é 
gradualmente decomposto e incorporado aos horizontes inferiores, 
acumulando-se na rocha matriz. 

B  o horizonte B apresenta baixo desenvolvimento do solo, sendo um dos 
primeiros horizontes a se formar, com a presença apenas de fragmentos de 
rocha matriz. 

C  o horizonte A apresenta muitos minerais não alterados da rocha matriz, 
portanto, o horizonte menos fértil do perfil. 

D  a rocha não alterada é o solo intocável pelo homem e puro; é rico apenas em 
sais minerais, portanto, chamado de solo matriz. 

E  o horizonte C corresponde à transição entre solo e rocha; apresenta, 
normalmente, no interior, fragmentos de rocha não alterados. 
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22.  O solo apresenta diversas funções fundamentais para a vida dos seres vivos, inclusive dos seres humanos, exceto 

A  fonte essencial para o cultivo de alimentos e de matérias-primas. 

B  os ciclos de energia dos ecossistemas não estão incluídos. 

C  fonte de recurso e armazenamento de combustíveis fósseis. 

D  base para a construção de moradia, locomoção e piso. 

E  base de fixação e nutrição da vida vegetal. 

23.  Sobre as camadas do solo, analise as seguintes afirmações. 

I. O húmus é o resíduo originado pela decomposição da matéria orgânica e fezes de minhocas.  

II. O solo argiloso é formado, geralmente, por sedimentos rochosos e grandes grãos de pedras.  

III. O solo arenoso é muito permeável devido a existência de espaços entre as partículas de areia, o que permite a 
entrada de ar e água com mais facilidade.  

Está(ão) correta(s)  

A  I e II. 

B  I e III. 

C  apenas III. 

D  II e III. 

E  todas as afirmações. 

24.  Uma aluna estava fazendo uma pesquisa de campo e encontrou dois tipos de solos diferentes, em locais bem longe um 
do outro. Observando os solos, ela verificou as seguintes características. 

I. Constituído de pequenas partículas, pouco permeável e a água empoça nele. 

II. São poucos compactos, apresentam partículas maiores e deixam passar a água facilmente para as camadas mais 
profundas, pois são muito permeáveis. 

Identifique, respectivamente, os dois tipos de solo, relacionando-os às características citadas. 

A  I argiloso e II arenoso. 

B  I arenoso e II argiloso. 

C  I rochoso e II arenoso. 

D  I humoso e II argiloso. 

E  I argiloso e II humífero. 

25.  Ao longo da história da humanidade, o homem sempre conviveu com o solo. No começo, ele apenas colhia os produtos 
da terra. Depois, teve de aprender a cultivar a terra para obter o próprio alimento. Para o homem, o solo é um recurso 
tão importante quanto o ar e a água: a vida não existiria sem a nossa maior fonte de produção de alimentos.  

Disponível em: https://www.embrapa.br/contando-ciencia/solos. Acesso em 13 fev.2022.  

 
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/807481408170643172/. Acesso em: 12 fev. 2022. 

Sobre o assunto abordado, considerando o texto e a imagem, escreva um texto explicativo sobre como ocorreu a formação 
do solo atual, citando cada imagem de A a D. 

 

 

 

A B C D 
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26.  Considerando a frase a seguir:  

“O solo é a camada superior da superfície terrestre, composto por matéria orgânica e inorgânica.” 

Disponível em: https//todamateria.com.br. Acesso em: 12 fev. 2022. 

Explique os seguintes termos: 

a)  Intemperismo 

 

  

b)  Matéria orgânica 

 

 

c)  Matéria inorgânica 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA 
Today is the first day of school. Read this conversation between James, Professor Austin and Emma. 

James: Good morning, Mr. Austin. How are you? 
Mr. Austin: Good morning, James. I’m good. And you? 
James: I’m great, thank you. This is my friend Emma. She is in our class. 
Mr. Austin: Hello, Emma! I’m pleased to meet you. I’m a Science teacher 
here. 
Emma: Nice to meet you, teacher. 
Mr. Austin: It’s time to start the class. Let’s go!  

Adapted from:https://share.america.gov/everyday-conversations-
formal-greetings/ 

27.  Write T (true) or F (false) according to the conversation above and then check the right alternative. 

 Emma is James’s sister. 

 Emma is a new student. 

 James is introducing Emma. 

 Mr. Austin teaches Arts. 

 Nice to meet you and Pleased to meet you are synonyms. 

 

A  F – T – T – T – F  

B  T – F –T – F – T  

C  T – T – F – F – T  

D  F – T – T – F – T  

E  T – T – T – T – T  

28.  Choose the right option according to the correct sequence.  

(a) How are you? 

(b) What’s up, dude? 

(c) What’s your name? 

(d) What’s your e-mail? 

(e) Are you new here? 

 Not much 

 Yeah. My name’s Paul. 

 It’s rachel@myemail.com 

 I’m good. 

 It’s Rachel. 

 

A  b – e – d – a – c 

B  e – b – d – a – c 

C  b – e – a – d – c  

D  b – e – d – c – a  

E  b – d – e – a – c 
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LÍNGUA ESPANHOLA 
29.  Marca la única alternativa correcta sobre los pensamientos de Snoopy.  

 

Vocabulario  

águila: “águia” 

deseo: “desejo” 

desea: “deseja” 

pájaro: “pássaro” 

 

A  Cuando una persona es joven no piensa en la vida. 

B  Woodstook desea ser un pájaro más grande. 

C  Cuando una persona es joven, ella solo piensa en la vida. 

D  Snoopy y Woodstock hablan sobre la vida.  

E  Woodstook va a realizar su deseo. 

30.  Deletrea la siguientes palabra: Joven: _____________________________________________________ 

A  J – o – uve – e – ene 

B  Jota – o – ube – e – ene 

C  Jota – o – uve – e – eñe 

D  Jota – o – uve – e – ene 

E  Jota – o – uve – e – ene 

 

 

 


