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LÍNGUA PORTUGUESA 
Leia este poema, de Fernando Paixão, e responda às questões 1 a 5. 

Texto I 

O ônibus 

Logo na esquina 
desceu o primeiro. 
Seguiu o motorista 
mais quatro passageiros. 
 
Desceu o 2º 
no ponto seguinte. 
Levou um susto: 
a rua estava diferente. 
 
Desceu o terceiro 
na casa de Raimundo 
que carrega no nome 
tanta raiva do mundo. 
 
O quarto desceu 
em frente à estátua. 
Caiu-lhe sobre a cabeça 
uma espada de prata. 
 
Desceu o último 
tranquilo na calçada, 
queria sentir um vento, 
passear e mais nada. 
 
Ficou só um motorista 
nenhum passageiro. 
Agora sim – ufa! – 
podia ir ao banheiro. 

Poesia a gente inventa. São Paulo: Ática, 1996. 

1.  Sobre o poema é possível identificar que 

A  havia cinco pessoas ao todo no ônibus. 

B  cada uma das estrofes faz referência a uma pessoa. 

C  os dois tipos de numerais empregados foram cardinais e fracionários. 

D  o motorista contava a descida dos passageiros para passar o tempo. 

E  o objetivo do poema é contar quantas paradas tem ao todo. 

2.  Assinale a opção em que uma das palavras grifadas exerce papel de substantivo: 

A  Logo na esquina desceu o primeiro. 

B  Desceu o segundo no ponto seguinte. 

C  Levou um susto: a rua estava diferente. 

D  Caiu-lhe sobre a cabeça uma espada de prata. 

E  Agora sim – ufa! – podia ir ao banheiro. 
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3.  Releia as duas primeiras estrofes do texto e classifique morfologicamente as palavras em destaque. A seguir, assinale a 
alternativa que as apresenta na sequência correta. 

Logo na esquina 
desceu o primeiro. 
Seguiu o motorista 
mais quatro passageiros. 
 
Desceu o 2º 

no ponto seguinte. 
Levou um susto: 
a rua estava diferente. 

 

A  Os termos destacados são classificados como numerais cardinais e ordinais. 

B  Dos termos destacados, apenas a palavra 2º classifica-se como numeral ordinal. 

C  O termo um pode ser classificado como numeral cardinal. 

D  Os termos classificam-se morfologicamente como numeral ordinal, numeral cardinal, algarismo e artigo indefinido, 
respectivamente. 

E  Tanto o termo primeiro quanto o termo 2º classificam-se como numerais ordinais, por darem ideia de ordem. 

4.  O ônibus faz uma viagem, e os passageiros descem em pontos diferentes. Ao empregar predominantemente esse tipo 
de numeral, o que o autor pretende indicar, quanto à descida de cada passageiro? 

 

5.  Compare a palavra um de “queria sentir um vento” à palavra um de “Ficou só um motorista”. 

a)  Qual dessas palavras é classificada como numeral? Justifique sua resposta. 

 

 
b)  Alguma delas é artigo indefinido? Por quê? 

 
 

MATEMÁTICA 
6.  Observe a figura a seguir. 

A B

C

D

E

P

Q

R

ST

p

q r

s

t

 

Com base na figura, é correto afirmar que 

A  os pontos P e Q pertencem à reta r. 

B  os pontos A, B e C são colineares. 

C  a reta t é determinada pelos pontos A e C. 

D  o ponto S pertence à semirreta �������⃗ . 

E  o ângulo ���� é um ângulo reto. 

7.  Akira e Alicia estão perdidas pelo bairro onde moram Ângelo e Antônio. Observe a figura a seguir e ajude-as a 
encontrar a rua concorrente com a Rua das Palmeiras, mas que não seja perpendicular a esta. 

 

Das ruas apresentadas, qual é o nome da rua que Akira e Alicia 
devem encontrar? 

A  Rua das Camélias 

B  Rua dos Prados 

C  Rua das Laranjeiras 

D  Rua das Palmeiras 

E  Não existe rua que atenda as informações do texto. 
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8.  Em relação aos ângulos formados por retas, analise as afirmações a seguir. 

I. Retas paralelas são duas retas coplanares que se intersectam, ou seja, possuem um ponto comum. 

II. Retas concorrentes oblíquas são duas retas coplanares que possuem um ponto comum e formam dois ângulos 
agudos e dois obtusos. 

III. Retas coplanares são retas que estão contidas no mesmo plano. 

IV. Retas concorrentes perpendiculares são duas retas coplanares que formam quatro ângulos retos. 

V. Retas paralelas são duas retas coplanares que, em um plano limitado, não se intersectam, ou seja, não têm 
ponto comum. 

Quantas dessas afirmações estão corretas? 

A  4 B  3 C  2 D  1 E  0 

9.  Observe a figura a seguir. 

A

B

C

 

Agora, responda. 

a)  Quais são os lados do ângulo �	
�? 

b)  Qual é o vértice do ângulo de lados 	������⃗   e 	������⃗ ? 

c)  Quais são os lados do ângulo �	
�? 

10.  Observe os relógios a seguir e responda às questões. 

(A) 

 

(B) 

 

(C) 

 

(D) 

 

a)  Em quais relógios os ponteiros das horas e dos minutos formam um ângulo reto? 

 

b)  Em qual relógio os ponteiros das horas e dos minutos formam um ângulo agudo? 

 

c)  Em qual relógio os ponteiros das horas e dos minutos formam um ângulo obtuso? 

 

 

HISTÓRIA 
11.  Ao longo de 1200 anos, Roma passou por diferentes formas de organização política, e sua história pode ser dividida 

em três grandes períodos. São eles: 

A  Monarquia, Tirania, Império. 

B  Oligarquia, República, Democracia. 

C  Monarquia, República, Império. 

D  República, Democracia, Tirania. 

E  Império, República, Oligarquia. 

12.  A monarquia romana não era hereditária. Quando um rei morria, como era feita a escolha de um novo rei? 
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13.  As pressões dos plebeus tiveram conquistas, como o direito de formar sua própria assembleia e eleger representantes, 
os Tribunos da Plebe. Entre seus direitos, podemos citar: 

A  exonerar magistrados. 

B  vetar decisões de senadores. 

C  arrecadar impostos. 

D  organizar exércitos independentes. 

E  criar leis. 

“... Para assumir o trono no lugar de seu irmão, Amúlio organizou um golpe que lhe garantiu a posse do trono de Alba Longa.{...} O 
nascimento de dois descendentes de Numitor poderia colocar em risco a hegemonia de Amúlio sob o reino de Alba Longa. Por isso, assim 
que as crianças nasceram, ordenou que ambas fossem lançadas nas correntezas do rio Tibre. O plano de morte dos recém-nascidos acabou 
não funcionando, pois ambos foram encontrados às margens do rio por uma loba que ofereceu seu próprio leite às pequenas crianças. Logo 
em seguida, um camponês de nome Fáustulo e sua mulher cuidaram de Rômulo e Remo." 

Veja mais em: https://brasilescola.uol.com.br/historiag/a-origem-mitica-roma.htm 

14.  Além da origem mitológica, existe uma explicação histórica a respeito do surgimento de Roma. Apresente essa 
explicação. 

 

 

 

 

15.  Observe a estrutura de poder abaixo 

Ditador

Tribunos
da Plebe

Edis
Plebeus

Questores

Edis Curuis

Censores

Pretores

Magistrados

Senado

 

a)  Esses órgãos fizeram parte de qual momento político da Roma Antiga? 

 

b)  Apresente duas funções do senado romano. 
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GEOGRAFIA 
16.  Leia o texto a seguir. 

Bacias hidrográficas correspondem ao conjunto de terras drenadas por um rio principal, seus afluentes e subafluentes. As grandes 
bacias hidrográficas comportam rios que são aproveitados de diversas formas pelas sociedades, como no caso do Brasil 

Fonte: ADAS, Melhem; ADAS, Sergio. Expedições Geográficas - 6° ano. 3. ed. São Paulo: Moderna, 2018, p. 175-176 (com adaptações). 

Com base no assunto, explique o que são divisores de águas e cite uma importante bacia hidrográfica localizada em 
território brasileiro. 

 

 

 

 

17.  Analise o gráfico a seguir. 

Distribuição dos recursos hídricos na Terra 

 
Fonte: https://s2.static.brasilescola.uol.com.br/img/2013/06/Grafico-agua.jpg. Acesso em 18/07/2022. 

Com base nas reservas de água doce, apresente duas atitudes individuais que podem contribuir para a garantia de 
existência dos recursos hídricos aos grupos humanos no futuro. 

 

 

 

 

18.  Leia o texto a seguir. 

Clima das regiões situadas ao sul do Círculo Polar Ártico. O inverno é rigoroso, geralmente com temperaturas negativas. No verão, 
as médias térmicas ficam em torno de 15°C a 20°C. As regiões submetidas a esse tipo climático são pouco povoadas.  

Fonte: ADAS, Melhem e ADAS, Sergio. Expedições Geográficas. São Paulo: Moderna, 2020, p. 107. 

O tipo climático descrito no texto é o 

A  clima mediterrâneo. 

B  clima subtropical. 

C  clima equatorial. 

D  clima tropical. 

E  clima frio. 

 

19.  Leia o texto e analise o climograma. 

“Para definir o clima de um lugar qualquer no mundo, devemos considerar os fenômenos meteorológicos e os fatores climáticos 
que o caracterizam. Os elementos mais importantes para essa caracterização são a temperatura e as precipitações. “ 

Fonte: ALMEIDA, Lúcia Marina Alves de; RIGOLIN, Tércio Barbosa. Geografia. São Paulo: Ática, 2003. 88 p. 

 
Fonte: https://4.bp.blogspot.com/_D6_UlKidjlE/S8CvU9gewuI/AAAAAAAABJE/KQNxcZlrM6M/s400/Clima+Climograma.jpg. Acesso em 

18/07/2022. 
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As características de temperatura e umidade representam o clima 

A  desértico. 

B  semiárido. 

C  equatorial. 

D  temperado. 

E  mediterrâneo. 

 

20.  Esse fenômeno natural é responsável por manter a temperatura média do ar em condições adequadas à vida humana 
e à dos demais seres vivos do planeta. A concentração de poluentes na atmosfera, entretanto, intensifica esse 
fenômeno, provocando um aumento das médias térmicas do planeta e ocasionando um problema ambiental de escala 
planetária. 

O nome dado ao fenômeno descrito no texto é: 

A  queimada. 

B  vento alísio. 

C  chuva ácida. 

D  efeito estufa. 

E  desmatamento. 

 

 

CIÊNCIAS 
21.  A figura representa um neurônio e suas principais partes. Analise o esquema e responda.  

 
Disponível em: https://pt.dreamstime.com/ilustracao_da_anatomia_dos_neuronios. Acesso em: 9 mai. 2021.  

Cite o nome das estruturas nos números correspondentes.  

1. _________________________________________  

2. _________________________________________  

3. _________________________________________  

4. _________________________________________ 

5. _________________________________________ 

6. _________________________________________ 
  

22.  Considerando a imagem da questão 1, a estrutura número 4 tem uma importante função no neurônio. Quando essa 
estrutura não se forma adequadamente, pode causar sérios danos ao organismo. Cite as funções da estrutura de 
número 4 e mencione com o que possivelmente aconteceria caso essa estrutura tivesse algum problema na sua 
formação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

23.  Nos seres vivos vertebrados, podemos dividir o sistema nervoso em duas partes, até mesmo para facilitar o 
entendimento da organização do sistema nervoso. 

Fonte: Livro Companhia das Ciências 6, cap. 9.  

Sobre esse assunto, assinale alternativa correta. 

A  O sistema nervoso é dividido em duas partes: cérebro e órgãos funcionais. 

B  O sistema nervoso central é composto apenas por nervos cranianos. 

C  O sistema nervoso espinal é a estrutura fundamental, pois agrega todos os nervos. 

D  As partes em que se divide o sistema nervoso são central e periférico. 

E  O sistema nervoso periférico é composto por encéfalo e medula espinal. 
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A imagem a seguir será útil para as questões 24 e 25. 

 
Disponível em: https://www.preparaenem.com/biologia/sistema-nervoso.htm. Acesso em: 5 jul. 2022.  

24.  O sistema nervoso central apresenta órgãos que controlam as funções do organismo, e estes são protegidos pelas 
meninges, que são três membranas. 

Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta. 

A  O cerebelo é porção maior do encéfalo, responsável pelos sentidos e equilíbrio. 

B  O cérebro, tronco encefálico e cerebelo compõem o encéfalo e só são protegidos pelo crânio. 

C  O tronco encefálico faz a comunicação entre a medula espinal e o cérebro. 

D  A medula espinal é protegida apenas pela coluna vertebral e dela saem os nervos. 

E  O cérebro e a coluna vertebral são os órgãos que compõem o sistema nervoso central. 

25.  O sistema nervoso periférico é divido em sistema nervoso voluntário e sistema nervoso autônomo. Sobre esse assunto, 
assinale a alternativa correta. 

A  Dançar é uma atividade que está relacionada ao sistema nervoso autônomo. 

B  Tocar um instrumento é ativado pelo sistema nervoso autônomo. 

C  O ritmo respiratório é controlado pelo sistema nervoso voluntário. 

D  Ao comer um bolo de chocolate, estamos ativando a digestão, que é controlada pelo sistema nervoso autônomo. 

E  Durante uma corrida, o sistema nervoso voluntário é quem comanda os batimentos cardíacos. 

26.  Assinale a alternativa que apresenta a melhor definição para a função dos neurotransmissores na comunicação dos 
neurônios. 

A  São elétrons que permitem a propagação do impulso nervoso na sinapse entre os neurônios. 

B  São substâncias químicas que ficam diluídas no cérebro e são usadas posteriormente. 

C  São mensageiros químicos ou físicos que só estão dentro do axônio para propagação dos impulsos nervosos. 

D  São elétrons que passam rapidamente pelos neurônios, ligando um ao outro. 

E  São substâncias químicas liberadas na sinapse que permitem a propagação do impulso nervoso para o outro 
neurônio. 

 

LÍNGUA INGLESA 
27.  Use am (not), is (not) or are (not) to complete the sentences about Lily’s family. 

Hi, my name is Lily Wong and I’m nine years old. I _________ short and chubby. My hair _________ black and my eyes _________ 

brown. My sister Lien is fourteen years old. Chang and Lien _________ very cool and I love them. 

Our house _________ small. It is big. There _________ a kitchen, a living room, a bathroom and three bedrooms. My parents 

_________ Chinese. They _________ journalists but I want to be a teacher.  
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28.  Look at the map and complete the sentence. Use There is /There are and the number of the places. 

In this neighborhood... 

 
a)  There _________________________ mall. 

b)  There _________________________ banks. 

c)  There _________________________ gas stations. 

d)  There _________________________ bakeries. 

e)  There _________________________ drugstores. 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 
29.  Lee el diálogo, después marca la única opción correcta: 

A: ¡Hola, Pablo! ¿Cómo _________ (estar)? 
B: Hola, Lucas. No muy bien, ¿y tú? 
A: Estoy bien, pero, ¿qué ____________ (pasar)? 
B: Ah, ________________ (encontrarse) muy mal, ____________ (estar) cansado, me duelen las piernas y la cabeza. 
A: Sí, lo veo, _______________ (encontrarse) mal. Tienes que ir al médico. 
B: Sí, iré al médico hoy. 

A  Está – pasa – me encuentro – se encuentra  

B  Estás – pasa – te encuentro – se encuentra  

C  Estás – pasa – me encuentro – se encuentras  

D  Estás – pasa – me encuentro – se encuentra  

E  Estoy – pasa – me encuentro – nos encuentra  

30.  Completa las siguientes frases con los verbos “ser” o “estar” conjugados en la forma que corresponde. 

a)  Este ______ mi amigo Juan; ______ de México. 

b)  Roberto y Luis ______ colombianos, pero ahora ______ en Brasil. 

c)  ¡Buenos días! ______ el nuevo profesor de Matemáticas. 
 

A  es – es – son – están – Es  

B  eres – es – son – están – Es  

C  es – está – son – están – Es  

D  es – es – están – son – Es  

E  es – eres – son – están – Es  


