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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia o texto a seguir com atenção e responda às questões de 1 a 3.  

Texto I 

Uma súbita brisa soprou. As brisas se reuniram num vento. O vento se contorceu num vendaval veloz, e o vendaval rodopiou até se 
tornar um frenesi. As ondas faziam malabarismos com os dozes navios de Odisseu: os que eram erguidos pelas cristas e os que eram 
puxados para baixo colidiam casco com casco enquanto subiam e desciam. Os tripulantes olharam aterrorizados para seus companheiros e 
todos se viram por um momento contra um céu furioso de raios; no instante seguinte, estavam num vale de brilhante água escura e, logo, 
envoltos em nuvens de espuma. Ergueram os remos, mas foram lentos demais para baixar as velas, que se rasgaram em pedaços. Seus 
panos foram tão retorcidos pelo vento que os cordões quase estrangulavam os marujos. Duzentas vozes chamaram pelos deuses, e as 
preces deslizaram como gaivotas sobre o mar tempestuoso. Por nove dias e nove noites, comeram pão empapado e beberam água da 
chuva, recolhendo-a com as mãos dos porões dos navios. 

– Terra! 
– Onde? Você está mentindo! 
– Lá! Lá! 
– É uma nuvem! 
– É um recife! 
– É uma ilha! 
– Seremos levados para longe dela! 
– Seremos arremessados contra ela! 
– Seremos esmagados! 
– Seremos salvos – disse Odisseu em voz baixa e calma –, e devemos agradecer aos deuses por isso. 
Era mesmo o caso de agradecer aos deuses. A tempestade cessou num instante, e eles se viram numa praia ensolarada de areias 

brancas. Dispersos como restos de um naufrágio, os dozes navios estavam virados de lado, enquanto o mar roçava seus ventres bojudos. Os 
marujos se apinhavam sobre a areia, e a maioria adormeceu. 

Disponível em https://armazemdetexto.blogspot.com/2021/12/historia-odisseia-saudade-de-casa.html.Adaptado. 

Vocabulário: 

Apinhar(-se): v. Amontoar(-se), aglomerar(-se). 

Colidir: v. Fazer ir, chocar-se. 

Frenesi: subst. Estado de exaltação, arrebatamento de sentimentos. 

Odisseu: subst. Na mitologia grega, é um personagem das obras de Homero. 

Crista: subst. Parte mais alta de uma onda. 

Empapado: adj. Que está excessivamente molhado; que contém muita água. 

Cessou: v. Dar fim a ou ter fim; deixar de existir; parar. 

Roçava: v. Esfregar. 

Bojudos: adj. Arredondados, gordos. 
 

1.  Observe o trecho "Duzentas vozes chamaram pelos deuses, e as preces deslizaram como gaivotas sobre o mar 
tempestuoso.". 

Após a leitura do excerto acima, infere-se que 

A  as duzentas orações feitas pelos deuses ajudaram a tripulação.  

B  as duzentas gaivotas guiaram os tripulantes à terra firme.  

C  os tripulantes clamaram, em preces, pelos deuses. 

D  a tempestade acabou após a passagem das gaivotas. 

E  as gaivotas auxiliaram as preces a descer do céu.  
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2.   

“As ondas faziam malabarismos com os dozes navios de Odisseu: os que eram erguidos pelas cristas e os que eram puxados para 

baixo colidiam casco com casco enquanto subiam e desciam.” 

Tendo como referência o excerto de texto acima, assinale a opção que apresenta, entre parênteses, a correta classificação 
do trecho.  

A  "As brisas se reuniram num vento". (frase nominal) 

B  "As ondas faziam malabarismos com os dozes navios de Odisseu". (oração) 

C  "Os tripulantes olharam aterrorizados para seus companheiros e todos se viram". (período simples)  

D  "– Terra!" (oração)  

E  "a maioria adormeceu". (período composto) 

3.  Acerca dos verbos do trecho “Os marujos se apinhavam sobre a areia, e a maioria adormeceu", é possível afirmar que  

A  apinhar e adormecer estão conjugados no pretérito perfeito.  

B  apinhar está conjugado no pretérito mais-que-perfeito e adormecer, no pretérito imperfeito. 

C  apinhar e adormecer estão conjugados no pretérito imperfeito do indicativo.  

D  apinhar está conjugado no pretérito imperfeito do indicativo e adormecer, no pretérito perfeito.  

E  apinhar e adormecer estão conjugados no pretérito mais-que-perfeito.  
 

Tendo como referência o livro O segredo da casa amarela, de Giselda Laporta Nicolelis, responda às próximas questões.  

4.  Ao longo do livro, algumas personagens são apresentadas ao leitor. Uma dessas personagens é Maria Sá. Comente, com 
detalhes, quem era essa mulher e qual é a sua contribuição para o enredo da obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  Leia o trecho a seguir.  

“A turma da vila ficou por ali, aguardando os acontecimentos. Viram quando os policiais saíram com seu Takashi e espalharam-se 

pelo terreno, como se procurassem alguma coisa. 

– Wanderlei! 

Dona Malvina segurou o filho pela gola da camisa. 

– O que você está fazendo aqui? 

– O mesmo que a senhora, mãe... 

– Você tem vindo aqui, moleque? 

– Deus me livre, mãe, pensa que esqueci?” 
(p. 54) 

Explique o motivo do susto de Dona Malvina ao ver Wanderlei naquele lugar. 
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MATEMÁTICA 
6.  O retângulo seguinte foi dividido, igualmente, em quadrados menores. 

 
Qual é a fração da região acinzentada desse retângulo? 

A  
10

5
  

B  
5

5
 

C  
2

3
 

D  
1

2
 

E  
5

9
 

7.  Fenômeno mundial entre crianças e adolescentes, o jogo Fortnite não para de 
agregar novos adeptos e de bater recordes de vendas em todos os países.  

Uma pesquisa, realizada em uma escola, apontou que 
4

5
 do total de alunos 

dessa escola jogam Fortnite, o que corresponde a 320 alunos. 

De acordo com essas informações, qual é a soma dos algarismos do total de 
alunos dessa escola? 

A  4 B  7 C  10 D  13 E  16 

8.  A duração do filme Vingadores: Ultimato é de 3 horas e 2 minutos. Por ser um filme muito 

longo, Samuel o assistiu em três etapas: na primeira, assistiu 
3

7
 da duração dele; na 

segunda, 
5

;
13

 e, na terceira etapa, terminou de assistir ao filme. 

De acordo com essas informações, qual foi o tempo, em minuto, da terceira etapa? 

A  30 B  32 C  34 D  36 E  40 

9.  A pizzaria MATEFOME vende pizzas divididas em 4 a 36 fatias, todas com o mesmo tamanho, conforme as figuras a 
seguir, que apresentam pizzas de 4 e de 8 pedaços. 

 
Três alunos do Sigma – Godofredo, Samarone e Exupéria – foram a essa pizzaria. Godofredo comeu 13 pedaços de uma 
pizza de 24 fatias, Samarone comeu 19 pedaços de uma pizza de 36 fatias e Exupéria comeu 5 pedaços de uma pizza de 9 
fatias. De acordo com essas informações, escreva as frações de uma pizza que cada um dos alunos comeu. Compare essas 
três frações, escrevendo-as em ordem crescente, e responda: qual dos alunos comeu a maior quantidade de pizza? 
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10.  Em 2018, na classificação final do Campeonato Mundial de League of Legends – LoL, 

realizado na Coreia do Sul, 
3

8
 da quantidade de equipes participantes dessa competição 

ficaram à frente da equipe Flash Wolves, e 
7

,
12

 atrás dela. 

Sabendo que participaram menos de 30 equipes nessa competição, determine a 
colocação da equipe Flash Wolves e justifique sua resposta. 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 
11.  A fusão do latim com as línguas bárbaras deu origem aos atuais idiomas europeus (italiano, francês, português, etc). 

Sobre os idiomas vernáculos, marque a única alternativa correta: 

A  Eram idiomas antigos que eram falados no Império Romano e despareceram na Idade Média. 

B  Eram idiomas germânicos que os romanos passaram a utilizar igualmente em toda a Europa durante a Idade Média. 

C  Eram os idiomas próprios de uma região, em oposição ao latim que era falado em toda a Europa.  

D  Eram idiomas utilizados na Idade Média que desapareceram com o renascimento do comércio.  

E  Eram um conjunto de gírias utilizadas em algumas regiões da Europa medieval. 

12.  Segundo o filósofo e teólogo Santo Agostinho (354-430), o “mundo das coisas”, ou real, seria apenas a manifestação 
física do mundo das ideias. Se quiséssemos encontrar a verdade, deveríamos procura-la não entre as coisas reais, do 
mundo material, mas entre as ideias no mundo espiritual.  Para Agostinho, a vida humana era a realização da vontade 
de Deus. Livro texto Mosaico p. 53. Com adaptações.   

 
Santo Agostinho, retrato por Philippe de Champaigne, no século XVII. 

Sobre a religiosidade na era medieval, marque a única alternativa correta: 

A  A cultura medieval era centrada na religião e em Deus, isto é, teocêntrica.  

B  O mundo era compreendido como um lugar desordenado e sem leis divinas, as escolhas dos indivíduos eram 
determinantes. 

C  Os seres humanos deveriam questionar para entender o mundo, não apenas acreditar.  

D  Havia uma intensa devoção e crença em Deus, mas não havia uma doutrina cristã.  

E  As crenças populares desapareceram, a cultura era exclusivamente cristã.  
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13.  Observe a imagem e marque a única alternativa correta sobre a arquitetura na Idade Média:  

 
Românico e Gótico. Professor Meneses. Disponível em: https://images.app.goo.gl/fhG47Miew3oUD4oj9. Acesso em: 10/2020. 

A  O estilo gótico utiliza arcos redondos parecidos aos romanos. 

B  O estilo românico tem muitas entradas para a luz se comparado ao estilo gótico.  

C  O estilo românico utiliza vitrais. 

D  O estilo gótico utiliza linhas horizontais e poucas entradas de luz. 

E  O estilo românico possuí poucas aberturas que possibilitem a passagem de luz.  

14.  Maomé ordenou aos seus seguidores que convertessem todos os povos ao islamismo. Prometeu aos vitoriosos os bens 
dos vencidos e o paraíso àqueles que morressem combatendo pelo Islã. Sobre esse processo responda.  

 
https://escoladigital.org.br/roteiro-de-estudo/voce-conhece-a-historia-do-islamismo-57011 

Os muçulmanos obedeceram a Maomé e iniciaram o Jihad. Escreva o significado do termo Jihad e explique de que forma 
isso contribuiu para a mudança política no território árabe a partir do século VII. 
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15.   

“A cidade medieval já não é a cidade da Antiguidade e da Alta Idade Média. Os habitantes das novas cidades não pensavam, ao 
obter os forais, as franquias, em criar uma cidade. Pensavam em formar uma comunidade capaz de fazer frente aos senhores, mas ainda 
sem nome próprio.” 

Le Goff, Jacques, 1924 – O apogeu da cidade medieval / Jacques Le Goff. Tradução: Antônio de Pádua Danesi. – São Paulo: Martins Fontes, 1992.  

A partir do século XII, ocorre um aumento significativo de pessoas vivendo em contexto urbano, explique a relação dessa 
transformação com o Renascimento Comercial. 

 

 

 

 

 

 
 

GEOGRAFIA 
16.  Comparando o território brasileiro atual com a área de colonização portuguesa no século XVI, delimitada pelo Tratado 

de Tordesilhas, assinado em 1494 por Portugal e Espanha, percebe-se que aquela área mal chegava a um terço dos 
atuais 8,5 milhões de quilômetros quadrados. Assinale a opção que apresenta a explicação correta sobre o aumento do 
território brasileiro. 

 

A  O território brasileiro aumentou de tamanho devido à 
ocupação decorrente da prática de diferentes atividades 
econômicas organizadas em diversas regiões e aos 
deslocamentos de portugueses ou brasileiros para essas 
áreas para a implantação de habitações.  

B  O território brasileiro não aumentou de tamanho. Apenas 
manteve a mesma área que era ocupada pelos indígenas 
tupiniquins, povo predominante durante a colonização 
portuguesa. 

C  O Brasil tornou-se um país de grandes dimensões, devido 
às vitórias portuguesas nos conflitos contra os espanhóis. 

D  O forte exército brasileiro, aliado aos estrategistas 
portugueses, avançou pela Floresta Amazônica, durante 
três séculos, até atingir as dimensões consideradas ideais 
para o desenvolvimento do nosso povo. 

E  Com o enriquecimento dos colonizadores em razão do 
ouro encontrado no Brasil, as terras vizinhas foram 
compradas ao longo dos anos, o que expandiu os limites 
do país. 

 
 

 

 

 

17.  De acordo com o histórico da expansão territorial do Brasil, assinale a afirmação correta. 

A  No início do século XVI, Portugal estava sob o domínio da Rússia e o território brasileiro foi dividido em dois 
estados: Maranhão, com capital em São Luís, e Brasil, com capital em Brasília.  

B  Desde 1823, o Brasil exportava automóveis, eletrônicos e importava o látex e o fumo usados na indústria 
farmacêutica.  

C  Quando foi proclamada a República, o território brasileiro já havia sido reduzido em relação ao início do século 
XVIII. 

D  Em 1801, ao ser estabelecido o Tratado de Badajós entre portugueses e espanhóis, os limites atuais de nosso país já 
estavam praticamente definidos. 

E  Quando o Brasil se tornou independente, o oeste de Santa Catarina pertencia ao país, diferentemente da porção 
leste da Amazônia, que era dominada por espanhóis. 
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18.  Considerando a integração do território brasileiro durante o século XX, destaque um fator que contribuiu para esse 
processo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.  O território brasileiro possui como característica principal a grande extensão, o que o faz ser considerado um país de 
dimensões continentais. Em termos de posição, a localização do território brasileiro é considerada a partir de vários 
fatores. 

Observe a imagem e caracterize a posição geográfica do território brasileiro. 

 

 

 

 

 

 

20.  A formação do território brasileiro deu-se com a ocupação decorrente da prática de diferentes atividades econômicas, 
organizadas em diversas regiões. Assinale a opção que identifica corretamente um elemento que caracteriza a 
integração do território brasileiro no século XX. 

A  O aumento do interesse pelo látex da Amazônia, a partir da expansão da produção de borracha sintética. 

B  A produção das “drogas do sertão”, controladas pelos cangaceiros e comercializadas com os países vizinhos na 
América do Sul, que trouxeram prosperidade e esperança para os moradores do Centro-Oeste brasileiro. 

C  A partir dos anos 1940, grandes eixos rodoviários foram estabelecidos em nosso país, o que permitiu a integração 
do nosso território. 

D  Os investimentos em transporte rodoviário não acompanharam o volume nem o ritmo direcionados ao transporte 
ferroviário. 

E  A pecuária e a agricultura familiar se desenvolveram no Sul do Brasil, com a chegada de imigrantes africanos, a 
partir da primeira metade do século XVIII. 
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CIÊNCIAS 
21.  Considerando os diferentes biomas brasileiros, assinale a opção cujo bioma seja de formação mista. 

A  Cerrado. 

B  Mata dos Cocais.  

C  Pantanal. 

D  Caatinga. 

E  Pampa. 

 

22.  Em uma região do Cerrado, foram observados quatro grupos de indivíduos de espécies diferentes. Esses quatro grupos 
constituem quantas comunidades? 

A  1 

B  2 

C  3 

D  4 

E  5 

23.  Considerando as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que vivem, bem como conhecimentos relacionados, 
julgue as afirmações e assinale a opção correspondente. 

I. A biosfera pode ser definida como o conjunto dos ecossistemas do nosso planeta. 

II. Nicho ecológico é o mesmo que habitat de uma espécie. 

III. As relações entre os fatores bióticos e abióticos do meio constituem uma comunidade. 

IV. A evapotranspiração das árvores na Amazônia é fundamental para a manutenção das chuvas nesse bioma. 

V. Os manguezais são chamados de berçário de vida, pois muitas espécies os utilizam no período reprodutivo. 

 
A  V, F, F, V, V. 

B  F, F, V, V, V. 

C  V, V, F, F, F. 

D  V, F, F, V, F. 

E  F, V, V, F, V. 

24.  A seguir, foram citados fatores bióticos e abióticos. Assinale a opção que indica apenas fatores abióticos. 

A  Bactérias e chuva.  

B  Fungos e temperatura.  

C  Árvore e gás carbônico.  

D  Umidade e luminosidade.  

E  Insetos e algas. 

25.  Muito é falado sobre a ação do homem na utilização dos recursos naturais e toda a degradação provocada no ambiente, 
sendo, muitas vezes, irreversíveis ou de difícil recuperação. Entretanto, é impossível não existir essa interação entre 
seres vivos e ambiente. Porém, é possível que ela ocorra de forma sustentável, o que caracteriza o desenvolvimento 
sustentável.  

Considerando essas informações e conhecimentos relacionados, descreva a definição de desenvolvimento sustentável. 

 

 

 

 

26.  O Brasil é um país de elevada biodiversidade, o que não se refere só a número de espécies dentro da fauna ou flora, 
mas também a número de indivíduos de cada espécie. Essa biodiversidade é alvo de biopirataria. Considerando essas 
informações e conhecimentos relacionados, explique o que é biopirataria. 
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LÍNGUA INGLESA 
27.  Read the text and judge the items (T) TRUE or (F) FALSE. 

Humpback whales travel for great distances through the world's oceans. They are the 
noisiest of all the whales and are known for their amazing 'songs' that they produce under the 
water. These songs are made of many different sounds. Some experts believe humpbacks sing 
to protect their territory or to communicate with others. Humpback whales travel in groups of 
2 to 15 individuals. These whales live in cold waters during the summer and go to the tropical 
waters in the winter. During the winter, they don’t eat. Mothers and their babies swim close 
together and often touch each other. Calves (baby whales) drink their mother's milk for almost 
a year but do not stop growing until they are ten years old. Humpbacks are excellent 

swimmers and can do many acrobatic movements. Scientists aren't sure why they do this but it could be a way of cleaning pests 
from their skin or simply just to have fun! 

 

I. Humpback whales swim individually. 

II. Humpback whales are mammals. 

III. Calves stop growing when they are ten years old. 

IV. Humpback whales are silent animals. 

V. Scientists do not know for sure why humpback whales are acrobatic. 
 

A  T; F; T; F; F B  F; F; F; T; T C  T; T; F; T; F D  F; T; T; F; T E  F; F; T; T; F 

28.  Complete the gaps with the correct form of the Simple Present Tense of the verbs in parenthesis. 

I. Her mother __________________ (teach) Spanish at her school. 

II. Paul and I __________________ (play) volleyball on Wednesdays. 

III. Jason __________________ (not go) to work every day. 

IV. My parents __________________ (not like) to watch TV at night. 

V. Where __________________ your cousin __________________ (live)? 
 

A  teaches; play; doesn’t go; don’t like; does/live 

B  teach; plays; don’t go; doesn’t like; do/live 

C  teachs; play; doesn’t goes; don’t like; does/lives 

D  teaches; playes; don’t go; doesn’t like; do/lives 

E  teach; plays; doesn’t go; don’t likes; do/live 

 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 
29.  Lee y marca la única opción correcta: 

 
A  Snoopy está con Linus porque su dueño está con Lucy. 

B  Linus encontró con Snoopy el lunes. 

C  Linus aconseja a Snoopy. 

D  A Snoopy le encanta las expresiones. 

E  Hay un artículo indeterminado en la historieta. 

30.  Coloca el artículo definido delante de cada palabra, luego elige la opción correcta: 

a)  ____________ agua. 

b)  ____________ madres. 

c)  ____________ hijos. 

d)  ____________ abuela. 

e)  ____________ hada. 

A  1 - el, 2 - las, 3 - los, 4 - el, 5 - la 

B  1 - la, 2 - las, 3 - los, 4 - el, 5 - el 

C  1 - el, 2 - los, 3 - las, 4 - la, 5 - la 

D  1 - el, 2 - las, 3 - los, 4 - la, 5 - el 

E  1 - la, 2 - unas, 3 - las, 4 - la, 5 - el 

 


