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LÍNGUA PORTUGUESA 
Do outro mundo, obra de Ana Maria Machado, é uma envolvente história que reúne passado e 

presente, mistérios sobrenaturais e problemas atuais, e quem vive e resolve os conflitos – e até escreve 

um livro para contar tudo – são jovens como você. 

Tome como referência trechos a seguir, bem como a leitura integral da obra para responder às 

questões propostas. 

Trecho I 

“De noite, minha mãe chegou (1) em casa e comentou com meu pai:  
– O que é que você acha da ideia de eu abrir (2) meu próprio negócio?  
– Como assim? De onde saiu essa ideia de repente? – perguntou ele, pegando (3) o controle da televisão e 

diminuindo o volume, coisa que mostra como ficou perturbado, porque ele é (4) daqueles que ligam (5) a tevê e 
esquecem. Não olha, mas também não desliga nem abaixa o som.”  

 

1.  Tendo em vista o estudo da sintaxe, analise os verbos destacados no trecho I e assinale a alternativa correta quanto à 

transitividade verbal deles. 

A  O verbo 1 é transitivo indireto e tem como complemento o objeto indireto “em casa”. 

B  O verbo 2 é intransitivo e, por isso, não necessita de complemento. 

C  O verbo é 3 é bitransitivo, ou seja, precisa de dois complementos, a saber: direto e indireto. 

D  O verbo 4 é transitivo indireto e tem como complemento o objeto indireto “daqueles”. 

E  O verbo 5 é transitivo direto e apresenta como complemento o termo "a tevê".  

 

Trecho II 

“Como a obra tinha acabado, minha mãe e Vera até toparam abrir as portas só para os filhos. Como a gente insistiu muito, elas 
fizeram mil recomendações para não sujarmos nada, mas acabaram concordando em deixar a gente dormir lá. [...] 

Convidamos uns amigos para passar a primeira noite no anexo da pousada. E nos amontoamos em três quartos – as meninas num, 
os meninos em outro, meus pais no terceiro. A maior bagunça.” 

2.  Em “elas fizeram mil recomendações para não sujarmos nada, mas acabaram concordando em deixar a gente dormir 

lá.”, os dois verbos destacados possuem sujeitos diferentes. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação 

de seus respectivos sujeitos. 

A  Simples e composto. 

B  Simples e desinencial. 

C  Simples e indeterminado. 

D  Desinencial e indeterminado. 

E  Inexistente e desinencial. 

 

 

Trecho III 

“Só estou querendo lhe dizer que não sou muito chegado a esse negócio de contar história. Mas o escolhido fui eu, e não tem jeito. 
Ainda mais numa escolha dessas, que vem de séculos atrás. De outro tempo. De outra vida. Ou de outro mundo, nem sei direito”.  

p. 12 

3.  Analise sintaticamente os termos destacados no trecho III e, diante disso, assinale a alternativa correta. 

A  O pronome oblíquo “lhe” desempenha a função sintática de objeto direto da locução verbal “estou querendo”. 

B  A forma verbal “tem” é intransitiva. 

C  O pronome pessoal do caso reto “eu” desempenha a função sintática de sujeito do verbo “fui”. 

D  O sujeito da forma verbal “sei” é indeterminado. 

E  O vocábulo “direito” exerce função sintática de predicativo do sujeito. 
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4.  Acerca da interpretação do trecho III, responda: 

Quem foi o escolhido para contar essa história? Estruture sua resposta de forma a mostrar o compromisso que essa 

personagem firmou.  

 

 
 

Trecho IV 

A história “Do outro mundo” se passa em um sítio da família de Vera. Lá, conhecemos uma importante estrutura para a sequência 
da história: o barracão.  

“O barracão nem era um barraco de verdade, mesmo a gente chamando assim. Barraco é de madeira e o barracão tinha umas 
paredes bem grossas, que eu achava que eram de tijolo, nunca tinha pensado nisso.”  

 p. 21 

5.  Comente a importância do barracão para a história da escrava. Em sua resposta, apresente, ainda, qual foi o 

aproveitamento que esse espaço teve para a pousada.  

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 
6.  A reta numérica seguinte contém os pontos A, B, C, D e E, que estão associados a números racionais a, b, c, d e e, 

respectivamente. 

A B C D E

a b c d e–2 –1 0 1 2  

Com base nessas informações, é correto afirmar que 

A  a + c é um número natural. 

B  
e

b
 é um número inteiro positivo. 

C  c ‒ a é um número inteiro negativo. 

D  c ∙ d é um número racional maior do que 1.  

E  a ∙ b é um número racional positivo.  

 

7.  As letras A, B, C e D estão associadas aos seguintes valores: 

 A é o módulo ou o valor absoluto de –3; 

 B é o oposto ou o simétrico de 5; 

 C é o sucessor de –2;   

 D é, comparando 
1

4
−  e 

1

5
− , o maior desses números.  

De acordo com essas informações, o valor de �2 � � �  � � 3 � 	 � 

�� é igual a 

A  –12. B  –13.  C  –14. D  –15. E  –16. 

8.  Jubiscreide criou um jogo de cartas para aprender a efetuar a multiplicação de números inteiros. Nesse jogo, cada 

jogador retira, aleatoriamente, quatro cartas de cores diferentes e multiplica os valores correspondentes às cartas. O 

produto dos números das quatro cartas que ela tirou foi –1 260. Os valores das três primeiras cartas estão 

apresentados a seguir.  

             

Nessas condições, a quarta carta apresenta um número 

A  positivo, múltiplo de 12. 

B  negativo, múltiplo de 12. 

C  positivo, divisor de 12. 

D  negativo, divisor de 12. 

E  primo. 
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9.  Resolva a expressão ( ) ( )777 7 77 7 7 7 : 7 . − − ⋅ − + − + −     

 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Determine o valor da expressão 
( ) 3

2

3
2 2

3

2 2

2

 − ⋅
 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTÓRIA 
A expressão Antigo Regime se refere ao absolutismo monárquico, forma de governo em que o rei concentrava os poderes 

políticos, econômicos, militares e até religiosos. / 5 – Os símbolos de poder e os aspectos culturais eram utilizados para 

diferenciar o rei de seus súditos e faziam parte dos instrumentos de controle que legitimavam o poder absoluto dos reis.  

11.  Observe a imagem. 

 
Fonte: ttps://www.google.com/search?q=Charge+do+martinho+Lutero 

Sobre o movimento reformista, assinale a opção correta.  

A  A Reforma Calvinista exerceu grande influência em 

Martinho Lutero, que iniciou então a Reforma 

Luterana. 

B  A Reforma Luterana reafirmava várias práticas da 

Igreja Católica como a venda de Indulgências.  

C  O Luteranismo foi um movimento que influenciou 

apenas a Alemanha, fato que demonstra sua fraqueza 

diante da Igreja Católica. 

D  Em 1555, foi assinada a chamada Paz de Augsburgo, a 

partir dela o catolicismo voltou a ser a única prática 

religiosa dos príncipes alemães. 

E  O movimento reformista determinou o aparecimento 

das chamadas “igrejas protestantes”, estre as quais se 

destacam as igrejas Luterana, Calvinista e Anglicana. 
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12.  Leia o trecho com atenção. 

“... Apesar de suas pregações religiosas serem fundamentadas nas teses defendidas por Martinho Lutero, a sua doutrina se 
desvincula do seu antecessor ao desenvolver a teoria da predestinação absoluta. Segundo essa ideia Deus escolhe os eleitos segundo o seu 
critério, dessa forma o homem nasce salvo ou não. A situação econômica de cada indivíduo também era um sinal da predestinação divina. 
Se ocorresse o enriquecimento é um sinal de que Deus o escolheu para alcançar o sucesso...”  

Fonte: https://escolaeducacao.com.br (acessado em: 25/06/2020)  

Assinale a opção que apresenta o nome do líder do movimento reformista que defendeu a ideia descrita no trecho e a 

classe social que mais aceitou a sua doutrina.  

A  Matinho Lutero e burguesia.  

B  Martinho Lutero e nobreza.  

C  João Calvino e burguesia.  

D  Henrique VII e nobreza.  

E  João Calvino e nobreza.  

13.  Leia a charge a seguir.  

 
Fonte: disponível em:  https://www.google.com/search?q=+charge+companhia+a+jesus. Acessado em 25/06/2020.  

Para conter a difusão das ideias protestantes, os católicos promoveram, no século XVI, um movimento conhecido como 

Contrarreforma. Esse movimento buscava ao mesmo tempo fortalecer a igreja papal e moralizar o clero, adotando medidas 

que compuseram a Reforma católica.  Assinale a opção que apresenta o nome do instrumento dessa Contrarreforma 

destacado na charge.   

A  A Companhia de Jesus. 

B  O culto aos santos.  

C  A supremacia papal.  

D  O fortalecimento do Santo Ofício.  

E  O índice dos livros proibidos.  

14.  Leia a frase: 

“Para conseguir dirigir tudo de Paris e tudo saber, tiveram de inventar mil meios de controle”. Alexis de Tocqueville, O Antigo 
Regime e a Revolução. Paris, 1856. 

Em sua obra, o autor do trecho acima analisa sua sociedade e investiga as causas e forças que levaram à Revolução 

Francesa. Nesse contexto, surge a expressão Antigo Regime, explique a que ela se refere e quais eram suas características.  
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15.  Na imagem, Luís XIV é representado como um deus mitológico. Durante 

seu reinado a centralização monárquica atingiu seu apogeu. Além de 

estratégias políticas, militares, econômicas, explique que símbolos de 

poder e aspectos culturais contribuíam para o absolutismo francês.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alegoria de Luís XIV como Apolo. Por Joseph 

Werner (1664).  
Disponível em: 

https://rainhastragicas.com/2020/05/19/entre-apolo-e-

venus-como-luis-xiv-e-maria-antonieta-edificaram-e-

ruiram-a-imagem-da-monarquia-na-franca/ Acesso em: 

01/09/2021 

GEOGRAFIA 
O agronegócio representa o último estágio da integração entre a agropecuária e a atividade industrial, ou, como preferem alguns, 

da subordinação do produtor rural aos interesses industriais. É muito comum que inúmeras produções, mesmo quando são realizadas por 
pequenos produtores, sejam vendidas em sua totalidade para a indústria, que acaba estabelecendo os preços para as matérias-primas. 

VESENTINI, J. Willian e VLACH, Vânia. Geografia. O espaço social e o espaço brasileiro – pág. 116.  

16.  Considere as abordagens do texto e assinale a opção correta. 

A  Um elemento importante nesse novo meio rural é a redução do agronegócio que inviabiliza o acúmulo de capitais 

para grandes empresas. 

B  Os melhores solos ocupados pela agricultura estão voltados para a produção que abastece o mercado externo. 

C  No Brasil, percebemos a submissão do meio urbano-industrial ao capital agrário. 

D  O meio rural apresenta uma menor integração entre atividades primárias e a indústria no sistema de produção 

agrícola. 

E  O espaço rural, nos dias de hoje, sedia apenas atividades primárias e terciárias, fornecendo matéria prima 

diretamente ao comércio. 

17.  Observe os dados da tabela: 

DISTRIBUIÇÃO DOS IMÓVEIS RURAIS NO BRASIL 

Dimensão dos imóveis Números de propriedades Área ocupada 

Menos de 10 hectares 49,7% 2,3% 

De 10 a 100 hectares 39,6% 17,7% 

De 100 a 1000 hectares 9,7% 34,9% 

Mais de 1000 hectares 0,9% 45,1% 

Os números revelam que a estrutura fundiária brasileira organiza-se com: 

A  a predominância das terras ocupadas por propriedades familiares, onde são praticadas técnicas mais simples de 

produção, também chamados de latifúndios. 

B  os latifúndios representando a maior quantidade de estabelecimentos rurais do país. 

C  os estabelecimentos rurais que possuem mais de mil hectares ocupando apenas 0,9 % da área disponível para a 

agricultura no Brasil. 

D  as propriedades de agricultura familiar em grande número de estabelecimentos rurais, mas ocupando um pequeno 

espaço da área agrícola do país. 

E  agricultura familiar ocupando a maior parte da área disponível para a agricultura no Brasil.  
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18.  No Brasil, o agronegócio refere-se especificamente às indústrias cuja produção tem por base um produto agrícola. 

Quais são essas indústrias e qual a sua importância para a economia brasileira? 

 

 

 

 

 

19.  Analise os dados da tabela a seguir.  

Produção agropecuária brasileira 

Produto % do total 

Café 32,4 

Cana-de-açúcar 15,9 

Soja 40,6 

Bovino 12,8 
Fonte: Instituto Geografico De Agostine, 2003/2004 

Explique como o maior investimento em sistemas de produção agropecuária influencia em modificações no meio rural. 

 

 

 

 

 

 

20.  Um dos problemas da agricultura brasileira é concentração das propriedades rurais. A maior parte das terras e os 

melhores solos compreendem grandes propriedades rurais, os latifúndios, e pertencem a um pequeno número de 

proprietários. Desde os anos 1950, vem se discutindo a necessidade de uma redistribuição das terras rurais 

improdutivas. Assinale a opção que apresenta o nome da política de reorganização das terras rurais. 

A  INCRA 

B  Guerra Fiscal. 

C  Latifúndio. 

D  Concentração econômica. 

E  Reforma Agrária. 

 

CIÊNCIAS 
21.  Uma aranha denominada Aranha-azul, ou Tarântula-azul, foi descoberta em 2011 por pesquisadores brasileiros e está 

entre as dez maiores descobertas, segundo a lista produzida anualmente pelo Instituto Internacional de Exploração 

das Espécie da Universidade do Estado do Arizona. Para que ela fosse catalogada como uma nova espécie, os cientistas 

analisaram suas características e classificaram a espécie com um nome científico, de acordo com as regras 

(nomenclatura binomial). 

Marque a alternativa que apresenta o nome científico da Aranha-azul, escrito CORRETAMENTE. 

A  Pterinopelma Sazimai 

B  Pterinopelma sazimai 

C  Pterinopelma Sazimai 

D  sterinopelma sazimai 

E  pterinopelma Sazimai 
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22.  Leia a tirinha a seguir.  

 
Disponível em: http://irenildeonline.blogspot.com/p/atividades.html. Acesso 

em: 19 mai. 2022 (adaptado). 

Considerando a imagem e conhecimentos correlatos, 

responda ao que se pede.  

a)  Identifique os organismos I, II e III.  

 

 

b)  Quais estruturas celulares só estão presentes na 

célula II? 

 

 

c)  Quanto à organização do núcleo, o que diferencia a 

célula I da célula III, na tirinha?  

 

 

 

 
 

23.  Um grupo de cientistas resolveu agrupar em reinos duas espécies através da análise celular. A primeira espécie 

apresentava ausência de carioteca e grande quantidade de ribossomos. Já a segunda espécie apresentava em suas 

células cloroplastos e núcleo definido. 

A partir das informações, podemos concluir que as espécies estudadas são, respectivamente, dos reinos 

A  Eubacteria e Animalia. 

B  Protista e Fungi. 

C  Fungi e Protista. 

D  Eubacteria e Plantae. 

E  Plantae e Eubacteria. 

 

24.  Em 1735, o botânico sueco Lineu publicou o trabalho Systema naturae, no qual propôs a classificação dos seres vivos 

em grupos, hoje chamados táxons, que constituem uma hierarquia. As categorias taxonômicas por ele propostas ainda 

são mantidas até os dias atuais, com algumas poucas modificações. 

Considere os quatro táxons a seguir relacionados. 

I. Bufo dorbignyi. 

II. Lystrophis dorbignyi. 

III. Didelphis albiventris. 

IV. Didelphis marsupialis. 

Em relação a eles, é correto afirmar que 

A  todos pertencem à mesma espécie. 

B  há, entre os quatro táxons, apenas duas espécies diferentes. 

C  os táxons I e II são de gêneros diferentes, mas da mesma espécie. 

D  os táxons III e IV são de espécies diferentes, mas do mesmo gênero. 

E  os táxons I e II são do mesmo gênero. 
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Todos os seres vivos são constituídos por células, que podem diferenciar-se de um grupo para outro. A célula animal é eucariótica, 
ou seja, possui um núcleo verdadeiro e várias organelas com suas devidas funções. 

Disponível em: https://www.biologianet.com/biologia-celular/celula-animal.htm. Acesso em: 7 jul. 2022. 

25.  Observe a imagem a seguir. 

 
Disponível em: https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/biologia/celula-animal. Acesso em: 28 jun. 2022. 

Com base na imagem, no texto motivador e em conhecimentos correlatos, responda às questões a seguir. 

a)  Organela responsável pela síntese de proteínas.  

Nome: ____________________________________ Número: ______________ 

b)  Organela responsável pela respiração celular.  

Nome: ____________________________________ Número: ______________ 

c)  Estrutura onde fica o material genético.  

Nome: ____________________________________ Número: ______________ 

d)  Organela responsável pelo transporte de substância dentro da célula.  

Nome: ____________________________________ Número: _______________ 

e)  Organela responsável pela digestão intracelular.  

Nome: __________________________ Número: ______________ 

26.  Analise as afirmações a seguir.  

I. A célula procarionte apresenta carioteca. 

II. A ausência de envoltório nuclear é uma característica marcante das células procariontes. 

III. Na célula procarionte, o DNA está localizado no núcleo. 

IV. A célula procarionte apresenta parede celular.    

Qual(is) das afirmativas descreve característica (s) da célula procarionte? Justifique a sua resposta.  
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LÍNGUA INGLESA 
27.  Read the text. Write complete answers for the following questions. 

 
a)  Where did Pat work? 

 

b)  What did Tod love? 

 

c)  Why did David point and shout? 

 

28.  Complete the sentences using the correct linking words. (BUT, BECAUSE, SO, OR, THEN)  

a)  She was a good worker, ______________________ she was promoted. 

b)  They cancelled the match ______________________ the weather was terrible. 

c)  I texted your brother, ______________________ he didn’t answer. 

d)  You can order pizza ______________________ cook dinner. 

e)  First, eat dinner, ______________________ the dessert.  

LÍNGUA ESPANHOLA 
29.  ¿A qué deporte se refiere la imagen? 

 

A  Atletismo 

B  Balonvolea 

C  Gimnasia 

D  Balonmano 

E  Senderismo  

30.  Completa la frase con el adverbio de tiempo correcto. 

Tengo que llegar 15 minutos antes del horario de la prueba, así que llegaré_________________. 
A  Actualmente. 

B  Siempre. 

C  Tarde. 

D  Temprano. 

E  Después.  

 

 


