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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia atentamente o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 

Texto I 

 
Disponível em: https://www.tudosaladeaula.com/2021/08/atividade-de-portugues - acesso em 29/03/2022  

 

1.  O pai pede para o filho que 

A  ajude sua mãe a realizar as compras no mercado. 

B  volte para casa enquanto sua mãe faz as compras. 

C  convide seu amigo para comer pizza à noite. 

D  informe a ele a chegada da sua mãe. 

E  informe quando a sua avó chegar. 
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2.  Leia atentamente um trecho da conversa entre pai e filho. 

 
Considere a seguinte frase retirada do trecho: 

“A NOITE A GENTE VAI SAIR.”  

Assinale o item que classifica corretamente a frase. 

A  Declarativa afirmativa  e verbal. 

B  Interrogativa direta  e nominal. 

C  Exclamativa e verbal. 

D  Declarativa negativa e nominal. 

E  Optativa e verbal. 

3.  Analise o texto 1, julgue as afirmações abaixo em C (certa) ou E (errada) e marque a opção com a sequência correta. 

C E Em “ Olá, filho. Boa tarde!”, o termo em destaque é um substantivo comum, concreto, simples e primitivo. 

C E 
No trecho “Estou aqui na casa da vó.”, os dois termos destacados são substantivo derivado e substantivo simples, 
respectivamente. 

C E 
No trecho “Ela pediu para ficar enquanto fazia umas compras.”, o substantivo em destaque é um substantivo 
coletivo. 

C E Em “Preciso falar com ela. ”, há três substantivos. 

C E Em “A mãe dele deixa.” ,  os dois termos destacados são substantivos simples. 

A  C – C – E – E – C  

B  E – E – C – E - C  

C  C – C – E – E - E 

D  E – C – E – C- E 

E  C – E – E – E – E 
 

Considere o texto 2 para responder à questão 4. 

Texto 2 

  
Disponível em: https://br.pinterest.com/pin/322922235776269690/ - acesso em: 31/03/2022 

4.  Classifique, de forma completa, os substantivos retirados do texto 2.  

a)  medo _____________________________________________________________________________________________ 

b)  louça _____________________________________________________________________________________________ 

c)  suspense _________________________________________________________________________________________ 

d)  áudios ____________________________________________________________________________________________ 

e)  pessoas___________________________________________________________________________________________ 

É aquele tipo que  
você dá o play e vai  
lavar a louça... 

Esse tipo apenas      
NÃO ENTENDE COMO 
as pessoas falam tanto. 

Cansa o dedo fácil e 
se perde no assunto 
e nos áudio tudo! 
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5.  Considere as duas frases a seguir.     

I. Depois da aliança entre André e Agnes foi possível ver a foto de felicidade dos dois no 
Whatsapp. 

II. Ela está muito feliz, pois colocou a foto da aliança de casamento no status do Whatsapp. 

Pode-se afirmar que os dois substantivos destacados são concretos? Justifique a resposta. 

 

 
 

MATEMÁTICA 
6.  No número natural 297 x56, de seis algarismos, x representa o algarismo das centenas. Quantas são as possibilidades 

do algarismo x para que esse número seja divisível por 8? 

A  Cinco 

B  Quatro 

C  Três 

D  Dois  

E  Um 

7.  A soma de todos os números primos compreendidos entre 25 e 70 é igual a  

A  464. 

B  465. 

C  466. 

D  467. 

E  468. 

8.  No número natural 15a 78b, a representa o algarismo da unidade de milhar e b, o da unidade simples. Sabendo que 
esse número é divisível por 5, 6 e 9, então o valor de � � � é igual a  

A  6. 

B  5. 

C  4. 

D  3. 

E  2. 

9.  Decomponha, em fatores primos, os números 308 e 280. Em seguida, determine o produto do maior fator primo de 
308 com o maior fator primo de 280. 
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10.  A fatoração do número 2 400 pode ser escrita na forma 2� ∙ 3� ∙ 5
 . Nessas condições, determine o valor de a – b + c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 
11.  Por volta de 4000 a. C., os moradores dos pequenos vilarejos, ao longo do rio Nilo, começaram a construir diques para 

estocar água, aproveitando as depressões naturais dos terrenos. Passaram a cultivar trigo, cevada e a criar gado.Dessa 
maneira, os egípcios começaram a formar pequenas comunidades chamadas  

A  Baixo Egito. 

B  Alto Egito. 

C  cidades-Estados.  

D  Nomos. 

E  Tebas.  

12.  Pesquise em algum dicionário (impresso ou site) e escreva os significados dos conceitos: 

a)  Civilização: 

 

 

b)  Economia: 

 

 

c)  Politeísmo: 

 

 

13.  A região da Mesopotâmia foi o berço de algumas das mais antigas civilizações. Lá surgiram invenções e práticas 
existentes até hoje. O que significa “mesopotâmia”? 

 

 

 

14.  Apresente duas semelhanças entre as sociedades mesopotâmicas e a sociedade do Antigo Egito. 

 

 

15.  A sociedade mesopotâmica era estratificada, ou seja 

A  As pessoas vivam escravizadas. 

B  Quando há várias classes sociais. 

C  Os militares comandam a política. 

D  Os reis governam e comandam a sociedade. 

E  As classes e profissões são divididas em camadas fixas, sem mobilidade social. 
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GEOGRAFIA 
16.  Leia a reportagem a seguir. 

“A Terra é azul”, dizia astronauta russo há 53 anos 

Há 53 anos, a União Soviética passava à frente na corrida pela conquista do espaço, disputada com os 

Estados Unidos durante a Guerra Fria. No dia 12 de abril de 1961, acontecia o primeiro voo espacial tripulado 

por um ser humano, realizado pelo cosmonauta soviético Yuri Gagarin, de 27 anos. Ele aparece na imagem 

ao lado, vestindo seu capacete para o primeiro voo tripulado no espaço. Yuri foi o primeiro ser humano a 

visualizar o planeta Terra de um veículo espacial tripulado. 
Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/espaco/. Acesso em: 2 abr. 2022 (adaptado). 

A partir das informações extraídas do texto e de seus conhecimentos, responda. 

a)  Quais os dois países que disputavam a conquista do espaço? 

 

 

b)  Diferencie o astro visualizado por Yuri Gagarin de um satélite natural. 

 

 

 

17.  Faça um desenho colorido mostrando os oito planetas do Sistema Solar em ordem de proximidade do Sol. Não esqueça 
de, em seu desenho, colocar a principal estrela do sistema e o satélite natural da Terra.  

 
18.  Leia o texto a seguir para responder à questão. 

É verdade que as estrelas que vemos já não existem mais? 

Não, elas existem, sim. A luz das estrelas distantes demora milhares de anos para chegar até a Terra, mas, ainda assim, qualquer 

astro que você enxerga a olho nu está perto demais para ter morrido. O Sol, por exemplo, está a aproximadamente 8 minutos-luz (150 

milhões de quilômetros) da Terra. 

Os astros mais brilhantes ficam a míseros 500 anos-luz da Terra. Ou seja, sua luz passa 500 anos viajando antes de ser vista.  
Disponível em: https://super.abril.com.br/tecnologia/imagem-com-anos-luz-de-atraso/. Acesso em: 17 abr. 2021 (adaptado). 

A respeito das informações presentes no texto e do estudo do universo, assinale a afirmação correta. 

A  A ciência da observação e do estudo dos astros que compõem o Universo é denominada astrologia. 

B  Uma estrela é um astro luminoso que tem um tempo de vida maior que a de um ser humano. 

C  Planetas, satélites artificiais e foguetes são astros presentes no Universo. 

D  A luz do Sol chega primeiro na Terra do que em Vênus. 

E  As distâncias no universo, apesar de pequenas, não são medidas em quilômetros, mas em anos-luz. 
 

Texto para as questões 19 e 20 

Movimentos da Terra 

O planeta Terra não é estático no universo, assim como os corpos celestes. Ele realiza uma série de movimentos em conjunto com a 

Via Láctea e com o próprio universo. Portanto, estudar esses movimentos significa entender uma parte de como funciona o espaço sideral. 

Os 14 movimentos que o nosso planeta realiza são: rotação, translação, precessão, nutação, deslocamento do periélio, obliquidade da 

eclíptica, variação da excentricidade da órbita, movimento de centro de massa Terra-Lua, movimento em torno do centro de massa do sistema 

solar, movimento das marés, perturbações planetárias, movimento helicoidal, rotação junto com a galáxia e translação junto com a galáxia. 
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/movimentos-terra.htm. Acesso em: 2 abr. 2022 (adaptado). 
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19.  Entre os 14 movimentos do planeta Terra, dois são considerados principais, justamente porque possuem um efeito 
direto mais notório em nossas vidas. Complete o esquema a seguir com os nomes de cada um desses dois principais 
movimentos, bem como seu período de duração e uma consequência que esse movimento causa para os habitantes da 
Terra. 

 Movimento 1:  _________________________________________________________________________________________________________________  

 Duração:  _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Consequência para os habitantes da Terra: __________________________________________________________________________________ 

 

 Movimento 2: __________________________________________________________________________________________________________________  

 Duração:  _______________________________________________________________________________________________________________________  

 Consequência para os habitantes da Terra: __________________________________________________________________________________ 

 

20.  Observe a figura a seguir. 

 
Podemos identificar na figura acima uma variação do posicionamento do Sol no decorrer do dia. Assinale a afirmação que 
apresenta uma justificativa correta para essa ocorrência. 

A  Devido ao movimento de translação, o Sol movimenta-se ao redor da Terra de Leste para o Oeste diariamente, 
mudando a posição da sombra conforme o horário do dia. 

B  A figura apresenta uma variação de sombra que ocorre somente durante o solstício de verão, nos países de clima 
temperado do hemisfério Sul, denominado equinócio. 

C  O movimento que a Terra faz em torno de si mesma chama-se translação e tem duração aproximada de 12 horas, 
período de ocorrência da manhã, meio do dia e tarde do dia. 

D  Após vários anos de estudos, chegou-se à conclusão de que a Terra gira ao redor do Sol e não o contrário. A 
impressão errônea de que é o Sol que se movimenta é chamada de movimento aparente do Sol. 

E  O tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em torno de seu eixo é o equivalente à variação da sombra 
na figura. Durante a noite, é o Sol quem está movimentando-se no outro hemisfério (contrário do lugar). 

CIÊNCIAS 
A imagem representa uma área delimitada de um ambiente natural. Utilize-a para responder as questões V1 e 22. 

 
https://escolakids.uol.com.br/ciencias/Acesso em 04/04/2022 
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21.   

a)  É correto afirmar que os seres vivos dessa área formam uma comunidade? Justifique. 

 

 

 

 

b)  Cite três elementos não vivos (fatores abióticos) desse ambiente. 

 

 

 

 

22.  As plantas, assim como os animais, encontrados na imagem, realizam respiração celular. (1,0) 

a)  Qual é o gás liberado no ambiente pela respiração?  

 

 

b)  Qual é o gás retirado do ambiente nesse processo? 

 

 

c)  Qual a finalidade principal da respiração celular? 

 

 

23.  Observe a figura. 

 
Disponível em: https://profs.ccems.pt/Palma/Ciencias/plantas//Fotossintese.jpg. Acesso em 04/04/2022 

Agora, com atenção preencha as lacunas abaixo.  

a)  Os gases envolvidos, indicados pelas setas 1 e 2, no processo acima são, respectivamente 
_________________________________ e _________________________________ 

b)  A planta absorve a energia solar por uma substância de cor verde denominada ____________________. 

c)  O processo representado na imagem denomina-se _______________. 

d)   Para realizar esse processo a planta precisa de _____________ e ________________________ 

e)  Baseando-se nas informações acima e em conhecimentos obtidos em sala, construa a equação química desse 

processo.  
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24.  Na cadeia alimentar, organismos estabelecem relação de alimentação em um ecossistema. Várias cadeias alimentares 
interligadas constituem as teias alimentares. 

 
https://bioeciencias.com/cadeias-e-teias-alimentares/Acesso em04/04/2022. 

Com base na teia alimentar faça ao que se pede: 

a)  Quantas cadeias possuem na teia? 

 

 

 

b)  Qual componente da teia é consumidor secundário e terciário ao  mesmo tempo? 

 
c)  Descreva uma cadeia em que o gavião seja consumidor quaternário.  

 

 

25.  Leia as seguintes afirmações. 

I. É o conjunto de todos os ecossistemas existentes no planeta Terra. 

II. É o conjunto de todos os organismos de uma mesma espécie que vivem em um certo ambiente. 

III. É o conjunto de todos os seres vivos que vivem em um determinado ambiente. 

As afirmações I, II e III definem, respectivamente, 

A  População, comunidade e ecossistema. 

B  Biosfera, população e biosfera. 

C  Ecossistema, biosfera e comunidade. 

D  Biosfera, população e comunidade. 

E  População, ecossistema e comunidade. 

26.  Observe a imagem. 

 
https://alvinhouau.blogspot.com/atividade-de-ciencias-Acesso em 04/04/2022 

Agora, responda ou faça ao que se pede.  

a)  Esquematize e classifique os componentes da cadeia alimentar exemplificada na imagem. 
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b)  O que aconteceria com a cadeia caso desaparecesse todos os peixes desse lago? 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA 
27.  Write questions to the answers. 

a)  _____________________________________?  

They are from Brasil. 

b)  _____________________________________?  

We are 11. 

c)  _____________________________________?  

It’s in the garage. 

d)  _____________________________________?  

She’s ok. 

e)  _____________________________________?  

They are blue. 

28.  Complete the sentences with There is or There are in affirmative, interrogative or negative forms. 

a)  ________________ any drugstores around here. 

b)  ________________ an Italian restaurant on Main Street? 

c)  ________________ many brazilian students in your classroom. 

d)  ________________ a new bookstore near here. 

e)  ________________ museums in this area? 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 
29.  Sobre los números estudiados en clase, calcula y escribe los resultados y después elige la opción correcta.  

Ejemplo: 7 + 7 = catorce. 

I. 7 + 10 = _____________________________. 

II. 10 + 10 + 10= _________________________. 

III. 11 - 11 = ____________________________. 

IV. 4 + 3 = ______________________________. 
 

A  Dieciocho – treinta – cero – siete  

B  Diecisiete – treinta – cero – ocho  

C  Diecisiete – treinta – cero – siete  

D  Diecisiete – treinta – cero – seis  

E  Dezisiete – treinta – cero – sete  

30.  Completa las frases con la forma correcta de los verbos entre paréntesis en presente de indicativo. 

I. Hoy Luis y José (comer) _____________________ con nosotros. 

II. ¿Desde cuándo (cantar/tú) ____________________ en el coro? 

III. (vivir/nosotros) _________________ en el campo. 

IV. Ellos se (llamar) ___________________ Cristina y Pedro. 
A  Come – cantas – vivimos – llamam 

B  Comes – cantas – vivimos – llaman  

C  Comen – canta – vivimos – llaman  

D  Comen – cantas – vivís – llaman  

E  Comen – cantas – vivimos – llaman  

 


