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LÍNGUA PORTUGUESA 
 - 7º ano 

Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 3. 
[...] Diz Fred Eliaschewitz, diretor do Centro de Pesquisas Clínicas (CPClin), de São Paulo: “Nenhuma máquina ou modelo de 

computador consegue simular a complexidade de um organismo vivo”. Um remédio contra a asma pode até nascer de um programa de 

computador. Mas não há como testar, em máquinas, sua segurança no cérebro, nos intestinos, no fígado e nos rins. Isso só é garantido 

inicialmente com testes em animais e, depois, nos próprios seres humanos. Além disso, é filosofia dos pesquisadores mais sérios e 

cuidadosos sempre reduzir a amostra de cobaias e, na medida do possível, substituí-las por espécies inferiores. Os ratos hoje estão 

presentes em 75% das experiências. Os cachorros, em especial os beagles, em menos de 1% delas. Uma das espécies que mais têm sumido 

dos experimentos são os primatas. Ainda assim, seu uso é essencial para as pesquisas de doenças neurodegenerativas e imunológicas. Não 

fossem os macacos, o neurocientista Miguel Nicolelis jamais teria avançado em seus hoje reputadíssimos estudos sobre neurofisiologia, em 

busca de próteses neurais para pacientes vítimas de paralisia. 
                                       (Nossa eterna gratidão. Veja, n.2345, p.106-107.) 

QUESTÃO 1  
De acordo com o texto, 

A  as máquinas ou modelos de computador substituem os animais nos testes de laboratório. 

B  ratos representam a menor parcela de animais utilizados como cobaias. 

C  hoje os primatas não são usados em pesquisas. 

D  os testes em animais são necessários para a pesquisa de doenças humanas.  

E  os macacos não tiveram importância para os estudos sobre fisiologia. 

QUESTÃO 2  
Considere este trecho de texto: 

Isso só é garantido inicialmente com testes em animais e, depois, nos próprios seres humanos. Além disso, é filosofia dos 

pesquisadores mais sérios e cuidadosos sempre reduzir a amostra de cobaias e, na medida do possível, substituí-las por espécies inferiores. 

Tendo como referência o estudo das classes gramaticais, as palavras destacadas são, respectivamente, classificadas como  

A  pronome demonstrativo – adjetivo – substantivo abstrato.  

B  pronome demonstrativo – advérbio – substantivo abstrato. 

C  pronome indefinido – advérbio – substantivo abstrato. 

D  pronome indefinido – adjetivo – substantivo concreto. 

E  pronome demonstrativo – adjetivo – verbo. 

QUESTÃO 3  
Leia o fragmento de texto a seguir para responder ao que se pede. 

Ainda assim, seu uso é essencial para as pesquisas de doenças neurodegenerativas e imunológicas. Não fossem os 
macacos, o neurocientista Miguel Nicolelis jamais teria avançado em seus hoje reputadíssimos estudos sobre 
neurofisiologia, em busca de próteses neurais para pacientes vítimas de paralisia. 

Acerca do estudo das classes gramaticais, julgue os itens a seguir em C (Certo) ou E (Errado) e assinale a opção correta. 

I. Em “Ainda assim, seu uso é essencial para as pesquisas de doenças neurodegenerativas”, o termo “uso” é, 
gramaticalmente, verbo. 

II. O termo “reputadíssimos”, no contexto em que ocorre, classifica-se como adjetivo. 

III. Na passagem “em seus hoje reputadíssimos estudos sobre neurofisiologia”, a preposição “sobre” exprime a ideia de 
assunto. 

IV. Em “em busca de próteses neurais para pacientes vítimas de paralisia”, há ocorrência de dois substantivos apenas. 

V. Os termos “jamais” e “hoje” desempenham funções gramaticais distintas no período em que ocorrem. 

Está(ão) correta(s) apenas 

A  I e II. 

B  I, II e III. 

C  II e III.  

D  III, IV e V. 

E  II, IV e V. 
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QUESTÃO 4  
Uma paixão nacional 

A conquista da Lua custou milhões aos cofres públicos investidos em uma tecnologia que ainda não existia e jamais teria se 

concretizado se os contribuintes americanos não tivessem comprado a ideia. Nos anos 1960, os astronautas tomaram o lugar dos caubóis 

como “heróis dos Estados Unidos”, especialmente quando a imprensa começou a cobrir diariamente os avanços do programa Apollo. Era 

comum famílias se deslocarem de todos os cantos do país até a Flórida só para ver de perto os lançamentos de foguetes no Cabo 

Carbaveral. Na manhã de 29 de abril, poucas pessoas se reuniram em torno da base de Wenchang, na província de Hainan, na China, para 

testemunhar a decolagem do Longa Marcha 5B, cuja carga embarcada tinha 22,5 toneladas. Para o público em volta da plataforma, 

entretanto, a frieza desses números pouco importava. A bordo do poderoso foguete, estava o módulo central da primeira estação espacial 

chinesa – mais um triunfo daqueles que, de fabricantes de quinquilharias, passaram a construir observatórios, telescópios e sondas capazes 

de chegar à Lua. 

Veja, 12/5/2021. 

Com base no estudo das classes gramaticais, assinale a opção correta. 

A  Em “Nos anos 1960, os astronautas tomaram o lugar dos caubóis como ‘heróis dos Estados Unidos’”, a forma verbal 
“tomaram” exprime um fato inacabado, isto é, que ainda não foi finalizado totalmente. 

B  No trecho “especialmente quando a imprensa começou a cobrir diariamente os avanços do programa Apollo”, o 

termo “a” que precede o verbo “cobrir” classifica-se, gramaticalmente, como artigo definido. 

C  O termo preposicionado “de perto”, no contexto em que ocorre, é, gramaticalmente, locução adjetiva. 

D  Em “A bordo do poderoso foguete, estava o módulo central da primeira estação espacial chinesa”, o segmento “A 
bordo do poderoso foguete” exprime a ideia de tempo. 

E  Na passagem “Na manhã de 29 de abril, poucas pessoas se reuniram em torno da base de Wenchang”, o termo 

“poucas” desempenha a função gramatical de pronome indefinido.  

QUESTÃO 5  
Substantivo é toda palavra que designa alguém ou alguma coisa, isto é, que dá nome a seres, coisas, lugares, objetos, 
sentimentos, ações, acontecimentos, conceitos. Com base na análise das construções abaixo, assinale a opção que contém 
apenas cinco substantivos. 

A  O turismo europeu é uma potência, não importa para qual estatística se olhe. 

B  No entanto, a pandemia atingiu o coração desse pujante negócio, que teve um recuo de 71% em 2020, com perdas 

multibilionárias.  

C  Agora, as autoridades correm para salvar a temporada 2021 e impedir que a catástrofe se repita. 

D  Quase todos os hotéis da ilha de Maiorca estão com reservas esgotadas. 

E  Enquanto os comerciantes soltam fogos, o turista espanhol está se perguntando por que os alemães podem vir se 
eles não estão autorizados a viajar para a Alemanha e nenhum outro país. 

QUESTÃO 6  
Leia o fragmento de texto a seguir: 

Cordulina não chorava mais. Na véspera, quando fora despedir-se do Duquinha, parece que esgotara as lágrimas; e com os olhos 

secos, olhava fixamente as ondas que iam e vinham, batendo nos pilares de ferro. Embarcavam poucos retirantes naquele navio e estavam 

todos pouco acomodados. Chico Bento fitava o navio, escuro e enorme, com sua bandeira verde de bom agouro, tremulando ao vento. 

Sentia como que um ímã o atraindo para aquele destino aventuroso, correndo para outras terras, sobre as costas movediças do mar.  

Rachel de Queiroz. O Quinze. 

No que diz respeito ao estudo das classes gramaticais, assinale a opção correta quanto à classificação dos termos 
destacados, respectivamente, no trecho acima. 

A  Locução adverbial – pronome indefinido – advérbio – pronome indefinido  

B  Locução adverbial – advérbio – advérbio – pronome indefinido 

C  Locução Adjetiva – pronome indefinido – advérbio – adjetivo. 

D  Locução adjetiva – adjetivo – pronome indefinido – adjetivo 

E  Locução adverbial – adjetivo – pronome indefinido – pronome demonstrativo 
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QUESTÃO 7  
Adjetivo é a palavra que: 

 quanto ao conteúdo: expressa qualidade, característica, aspecto. 

 quanto à forma: sofre variações de gênero e número em função do nome a que se refere. 

Tendo como referência o conceito da classe gramatical apresentada acima, assinale a opção em que a palavra destacada 
tem valor de adjetivo. 

A  De um lado, estão as fabricantes de genéricos brasileiras, que se tornaram, nas últimas três décadas, as maiores 
empresas do setor de medicamentos do país, com produtos a preços extremamente competitivos. 

B  De outro, as grandes farmacêuticas multinacionais, donas de um arsenal de produtos globais, desenvolvidos ao 
custo de bilhões de dólares em pesquisa e desenvolvimento. 

C  A legislação brasileira estabelece que o detentor de uma patente tem direito à exclusividade por vinte anos ou por 
quinze anos (quando se dá uma melhoria de um remédio já existente). 

D  Em se tratando da burocracia monumental e do serviço público pouco eficiente do Brasil, não é isso o que 
acontece.  

E  As multinacionais que realizam suas pesquisas no exterior e investem fortunas em inovação, obviamente, estão 
preocupadas com a possibilidade de STF acatar a ação de inconstitucionalidade. 

QUESTÃO 8  
Leia o poema abaixo, de Casimiro de Abreu, para responder ao que se pede. 

Meus oito anos 

Oh! Que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores. 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
 
[...] 
Naqueles tempos ditosos 
Ia colher as pitangas, 
Trepava a tirar as mangas, 
Brincava à beira do mar; 
Rezava às Ave-Marias, 
Achava o céu sempre lindo. 
Adormecia sorrindo 
E despertava a cantar. 

Tendo o poema apresentado como referência, assinale a opção correta quanto à análise dos aspectos gramaticais. 

A  Em “Oh! Que saudades que tenho da aurora da minha vida”, há ocorrência de três substantivos concretos. 
B  No verso 7, a preposição “a” denota a ideia de modo. 
C  Os termos destacados em “Ia colher as pitangas” e “Trepava a tirar as mangas” exercem funções gramaticais 

idênticas. 
D  No último verso, o termo “cantar” classifica-se, gramaticalmente, como substantivo. 
E  Na passagem “Brincava à beira do mar”, a forma verbal “Brincava” exprime um fato inacabado, isto é, não concluído. 

QUESTÃO 9  
Considere as formas verbais em destaque nos três enunciados abaixo: 

 Em 1808, a família real desembarcou em terras brasileiras e instalou-se no Rio de Janeiro. 

 Andarei de bicicleta/Montarei em burro brabo/Tomarei banhos de mar. 

 Caminhava pela Avenida Paulista quando fui abordado por uma senhora que me pedia ajuda. 

Relativamente às formas verbais destacadas, indique a alternativa que expressa a afirmação correta quanto ao valor 
semântico expresso por cada uma delas, respectivamente, no contexto em que ocorrem. 

A  Exprime fato totalmente concluído – Indica fato posterior ao momento da fala – Indica fato que ocorre no momento 
da fala. 

B  Exprime fato inacabado – Indica dúvida – Indica fato de ocorrência habitual. 
C  Exprime fato totalmente finalizado – Indica fato posterior ao momento da fala – Indica fato que não havia chegado 

ao seu final no momento em que outro fato aconteceu.  
D  Exprime fato que ocorre no momento da fala – Indica um futuro incerto – Indica fato não finalizado, em andamento. 
E  Exprime fato totalmente acabado – Indica fato que ocorre no momento da fala – Indica um fato já ocorrido, anterior 

a outro também passado. 
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QUESTÃO 10  
Advérbio é a palavra invariável que se associa essencialmente ao verbo para 
indicar diferentes circunstâncias relativas ao fato verbal. Levando-se em 
consideração a definição da classe gramatical apresentada, assinale a opção 

em que o termo destacado exerce função de advérbio. 

A  Países de educação avançada vivem empenhados em despertar a 
curiosidade na garotada que está sendo preparada para virar a página 

da história. 

B  Animais selvagens parecem ser pouco susceptíveis ao novo 
coronavírus e, até onde se sabe, passam pela Covid-19 como se ela não 

existisse.  

C  No início do mês, o governo sul-africano anunciou que promoverá 
mudanças nas políticas de conservação ambiental. 

D  Por causa das medidas restritivas na pandemia, o ecoturismo na África 

sofreu um impacto tão forte que praticamente evaporou: 90% dos 
operadores reportaram queda de 75% nas vendas de viagens. 

E  Havia a esperança de que as restrições sanitárias afastassem os 
caçadores, mas, ao que tudo indica, eles pouco se importam, contanto 

que consigam obter lucro. 

 

MATEMÁTICA 
QUESTÃO 1  

A raiz quadrada da expressão ( )
2

0 2 3 1 1 1
3 24 24 :7

3 2 4324

  
⋅ + ⋅ + − +  

  
 é igual a 

A  7. 

B  8. 

C  9. 

D  10. 

E  11. 

QUESTÃO 2  
Samarone marcou 6 pontos distintos sobre a reta r, conforme a figura a 
seguir. 

 
A B C D E F

r  

 

Em seguida, traçou todos os segmentos de retas com extremidades em dois 

desses pontos e todas as semirretas, sobre a reta r, com origem nesses pontos. 

Qual é a diferença entre a quantidade de segmentos e semirretas, nessa 
ordem, que ele traçou? 

A  0 

B  1 

C  2 

D  3 

E  4 

 

RASCUNHO 
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QUESTÃO 3  
Cláudia comprou 6 motocicletas, pagando o mesmo valor por cada uma delas.  

            
O valor total dessas motocicletas foi de R$ 2x4 56y,00, em que x representa o 
algarismo da dezena de milhar desse número e y, o da unidade simples. 
Nessas condições, qual é o maior valor possível para x + y? 

A  13 

B  14 

C  15 

D  16 

E  17 

QUESTÃO 4  
Jonas realizou duas viagens, de Brasília-DF a Uberaba-MG, percorrendo o 
trajeto apresentado na imagem a seguir, utilizando o mesmo automóvel. 

 
Na primeira viagem, ele foi muito rápido e o automóvel consumiu, 

exatamente, 
5

8
 da capacidade do tanque de combustível. Na segunda viagem, 

com mais tranquilidade e mais lento, o automóvel consumiu apenas 
5

12
 da 

capacidade do tanque de combustível, economizando, em relação à primeira 
viagem, exatamente, 15 litros de combustível. De acordo com essas 
informações, qual é a soma dos algarismos da capacidade, em litro, desse 
tanque de combustível?  

A  13 

B  12 

C  11 

D  10 

E  9 

QUESTÃO 5  
No cubo a seguir, em todas as faces está escrito um número natural diferente 
de zero.  

 
Sabendo que os produtos de dois números, em faces opostas, são todos iguais, 
qual é a menor soma possível dos seis números escritos nas faces desse cubo? 

A  55 

B  57 

C  59 

D  61 

E  63 

RASCUNHO 



 

 

CESSÃO DE BOLSA  |  7º ano  ::  ENSINO FUNDAMENTAL  |  17_01_Bolsa_2021.docx    pág. 6  de  7

QUESTÃO 6  
Na adição a seguir, letras iguais, das palavras POP, TOP e OFF, 
correspondem a algarismos iguais, letras diferentes correspondem a 
algarismos diferentes e a letra F corresponde a um algarismo que também é 
um número primo. 

 
Nessas condições, qual é o algarismo representado pela letra T ?  

A  3 

B  4 

C  5 

D  6 

E  7 

QUESTÃO 7  
Amanda distribuiu 864 balinhas para todos os alunos de uma escola, de tal 
forma que cada um deles recebeu a mesma quantidade e não sobrou 
nenhuma balinha. Sabendo que, nesse dia, estavam presentes mais de 12 
alunos, quantas possibilidades existem para a quantidade de alunos presentes 
nessa escola, nesse dia? 

A  15 

B  16 

C  17 

D  18 

E  19 

QUESTÃO 8  
Em 2018, para comemorar o início das férias, um grupo de 39 alunos do 6º 
ano do Sigma, foi a uma pizzaria e comprou 21 pizzas. Eles comeram todas 
essas pizzas, sem sobrar nada, sendo que cada menino comeu uma pizza 
inteira e cada menina comeu meia pizza. De acordo com essas informações, é 
correto afirmar que a quantidade de meninas desse grupo é um número 
natural 

A  primo. 

B  quadrado perfeito. 

C  divisor de 12. 

D  múltiplo de 20. 

E  múltiplo de 24. 

QUESTÃO 9  
Um grupo, com 22 alunos do 6º ano do Sigma, foi a outra pizzaria que oferecia 
a promoção descrita na figura a seguir. 

 

RASCUNHO 
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Todas as pizzas que eles pediram tinham 8 fatias e cada um dos alunos 
comeu, exatamente, 4 fatias.  

Considerando que eles efetuaram o pagamento das pizzas de acordo com essa 
promoção, qual foi o valor, em real, que eles pagaram pelas pizzas? 

A  294 

B  336 

C  378 

D  420 

E  462 

QUESTÃO 10  
Zeferino leu um livro da coleção Desventuras em 

Série, em 3 dias. No primeiro dia, leu 
13

37
  do total 

de páginas desse livro; no segundo dia, leu 
1

4
 da 

quantidade de páginas que restavam; e, no terceiro 
dia, as últimas 72 páginas. 

De acordo com essas informações, qual é a soma 
dos algarismos da quantidade total de páginas 
desse livro?  

A  17 

B  16 

C  15 

D  14 

E  13 

 
 
 

RASCUNHO 


