
 
CONCURSO DE BOLSAS 

Alunos que ingressarão no 7ºE.F. 

Data: 27 de Outubro de 2018 
 

 

PORTUGUÊS 
 
Leia abaixo um trecho do livro “A menina e o pássaro 

encantado”, de Rubem Alves, e responda às questões de 

1 a 9 
 

“Era uma vez uma menina que amava um pássaro 

encantado que sempre a visitava e lhe contava estórias, o 

que a fazia imensamente feliz. Mas chegava um 

momento que o pássaro dizia: ‘Tenho que ir’. A menina 

chorava porque amava o pássaro e não queria que ele 

partisse. ‘Menina’, disse-lhe o pássaro, ‘aprenda o que 

vou lhe ensinar: eu só sou encantado por causa da 

ausência. É na ausência que a saudade vive. E a saudade 

é um perfume que torna encantados todos os que os 

sentem. Quem tem saudades está amando. Tenho que 

partir para que a saudade exista e para que continue a 

amá-la e você continue a me amar…’ E partia. 

A menina, sofrendo a dor da saudade maquinou um 

plano: quando o pássaro voltou e lhe contou estórias e 

foi dormir, ela o prendeu em uma gaiola de prata, 

dizendo: ‘Agora ele será meu para sempre’. Mas não foi 

isso que aconteceu. O pássaro, sem poder voar, perdeu 

as cores, perdeu o brilho, perdeu a alegria, não tinha 

mais estórias para contar. E o amor acabou. Levou um 

tempo para que a menina percebesse que ela não amava 

aquele pássaro engaiolado. O pássaro que ela amava era 

aquele que voava livre e voltava quando queria.” 
 

1. Assinale a alternativa que apresenta um substantivo 

concreto presente no texto: 

a) saudade   b) ausência 

c) dor    d) alegria 

e) pássaro 

 

2. De acordo com o texto, qual adjetivo não pode ser 

utilizado para caracterizar o pássaro antes de ser preso 

pela menina? 

a) encantado    b) livre 

c) colorido   d) alegre 

e) engraçado 

 

3. A conjunção destacada na frase: “Mas não foi isso 

que aconteceu”: 

a) Indica ao leitor que o narrador explicará melhor o 

plano da menina. 

b) Indica ao leitor que o narrador contará um fato 

contrário ao que a menina queria que acontecesse. 

c) Indica ao leitor que o narrador contará mais uma ação 

do plano da menina. 

d) Indica ao leitor que o narrador fará uma conclusão 

sobre o plano da menina. 

e) Indica ao leitor que o narrador contará sobre o sucesso 

do plano da menina. 

 

4. Qual é o tempo verbal mais comum na fala do pássaro 

direcionada à menina? 

a) Presente do Subjuntivo 

b) Presente do Indicativo 

c) Futuro do presente do Indicativo 

d) Futuro do Subjuntivo 

e) Imperativo 

 

5. Na narrativa da rotina do pássaro e da menina no 

começo do texto e na do que ocorreu com ele após ser 

preso, os pretéritos mais comuns são respectivamente: 

a) Imperfeito do Indicativo e Perfeito do Indicativo 

b) Perfeito do Indicativo e Imperfeito do Indicativo 

c) Imperfeito do Indicativo e Mais-que-perfeito do 

Indicativo 

d) Imperfeito do Indicativo e Imperfeito do Subjuntivo 

e) Perfeito do Indicativo e Imperfeito do Subjuntivo   

 

6. Os advérbios destacados em “Era uma vez uma 

menina que amava um pássaro encantado que sempre a 

visitava e lhe contava estórias, o que a fazia 

imensamente feliz” são respectivamente de:  

a) intensidade e modo  b) tempo e afirmação 

c) tempo e intensidade  d) tempo e modo 

e) intensidade e modo  

 

7. Qual ação do pássaro fazia a menina feliz? 

a) Cantar canções. 

b) Voar de um lado para o outro. 

c) Contar estórias. 

d) Dar leves bicadas em sua testa. 

e) Comer alpiste em suas mãos. 

 

8. O que, segundo o pássaro, o tornava encantado para a 

menina? 

a) As cores e o brilho do pássaro, que embelezavam a 

sua casa. 

b) O sofrimento que ela sentia toda vez que ele partia. 

c) As histórias que ele contava para ela. 

d) A saudade que ela sentia toda vez que ele partia. 
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e) A liberdade do pássaro de partir e voltar quantas 

vezes quisesse.  

 

9. De acordo com o trecho “Levou um tempo para que a 

menina percebesse que ela não amava aquele pássaro 

engaiolado. O pássaro que ela amava era aquele que 

voava livre e voltava quando queria”: 

a) A menina havia engaiolado o pássaro errado, 

enquanto o verdadeiro continuava a voar livremente. 

b) A menina deixou de amar o pássaro engaiolado e 

passou a amar um novo pássaro, que voava livre.  

c) A menina deixou de amar o seu pássaro após prendê-

lo na gaiola, pois ele havia perdido as características que 

o tornavam especial.  

d) A menina deixou de amar o pássaro engaiolado, pois 

ele não lhe dava atenção. 

e) A menina passou a amar o pássaro que voava livre, 

pois sentia saudade dele. 

 

Leia a tira e responda às questões 10 e 11: 

 

 
 

10.  A leitura da tira produz a ideia de que os gatos: 

 

a) Ao contrário dos cães, não aproveitam a vida. 

b) Envelhecem mais rapidamente do que os cães. 

c) Permanecem deitados durante o dia todo, porque são  

animais tristes. 

d) São animais que gostam muito de dormir. 

e) São animais muito parecidos com os cães.   

 

11. O cão fala sobre o tempo de vida dos animais para 

convencer o gato a acordar e brincar. Porém, essa 

“justificativa” não funciona, porque:  

a) O gato tem uma visão diferente sobre como aproveitar 

a vida. 

b) O gato não é mais amigo do cão. 

c) O gato não gosta de brincar com o cão. 

d) O gato não quer aproveitar a vida. 

e) O gato não sabe brincar. 

 

Observe os dados abaixo e responda à questão 12: 
 

 
 

Considerando os dados acima, é INCORRETO afirmar 

que: 

a) Os dois esportes mais praticados pelos brasileiros 

utilizam bola e seus participantes se dividem em times. 

b) Entre os dez esportes mais praticados no Brasil, 

apenas dois deles são aquáticos. 

c) Há, pelo menos, 8,2 milhões de brasileiros(as) que 

praticam lutas. 

d) Há quase três vezes mais brasileiros(as) que praticam 

futebol do que aqueles que praticam futsal. 

e) Entre os dez esportes mais praticados no Brasil, 

apenas dois deles podem ser feitos individualmente. 
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13. Leia o poema de Cecília Meireles e responda à 

questão: 

A bailarina 
 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

Não conhece nem dó nem ré 

mas sabe ficar na ponta do pé. 

Não conhece nem mi nem fá 

Mas inclina o corpo para cá e para lá 

 

Não conhece nem lá nem si, 

mas fecha os olhos e sorri. 

 

Roda, roda, roda, com os bracinhos no ar 

e não fica tonta nem sai do lugar. 

 

Põe no cabelo uma estrela e um véu 

e diz que caiu do céu. 

 

Esta menina 

tão pequenina 

quer ser bailarina. 

 

Mas depois esquece todas as danças, 

e também quer dormir como as outras crianças. 
 

Qual das alternativas abaixo apontam só rimas ricas? 

a) menina, bailarina/ ré, pé/ véu, céu; 

b) menina, pequenina/ fá, lá/ si, sorri; 

c) menina, pequenina/ danças, crianças/ si, sorri; 

d) menina, bailarina/ ar, lugar/ fá, lá; 

e) menina, pequenina/ ré, pé/ ar, lugar. 

 

14. Leia abaixo: 
 

Basquete à meia noite 
 

            Os americanos decidiram usar a bola na guerra 

contra a violência juvenil. Batizada de “Basquete à 

Meia-Noite”, a experiência é uma das responsáveis por 

inesperada informação transmitida pelo Ministério da 

Justiça. Pela primeira vez, em 10 anos, a criminalidade 

juvenil interrompeu sua veloz curva ascendente e caiu 

5%. Os especialistas atribuem parte da explicação da 

queda a uma série de projetos educacionais lançados nos 

bairros contaminados pela violência. Entre eles, o 

basquete noturno. O basquete é apenas uma isca. Para 

atrair as gangues, são feitos campeonatos pela 

madrugada, acompanhados por animadas torcidas – 

justamente o horário em que eles costumam se esmurrar, 

esfaquear ou disparar tiros. Mas, para participar do 

campeonato, o jogador deve se submeter a programas de 

treinamento profissional e aprender com psicólogos 

como resolver conflitos civilizadamente. 

            Por ter algumas das melhores faculdades do 

mundo e, ao mesmo tempo, ser cenário de guerras de 

gangues, Nova York virou um laboratório educacional 

contra a violência. Eles apostam na ideia de que a 

violência é um comportamento que se aprende; logo, 

cabe aos educadores inverter esse aprendizado por meio 

de artes, esportes, salas de aula ou treinamento 

profissional. 
(Gilberto Dimenstein, Aprendiz do futuro, Ática, p.77, Série 

Discussão Aberta) 
 

O texto lido é um texto de opinião. Considerando os 

aspectos desse tipo de texto, assinale a alternativa abaixo 

que NÃO é uma característica deste gênero textual.  

a) Linguagem formal, adequada ao público ao qual é 

dirigido; 

b) Título subjetivo; 

c) Utilização de argumentos; 

d) Reflete sobre temas atuais; 

e) O autor não se posiciona criticamente sobre o tema 

abordado.  

 

15. Leia a lenda abaixo: 

A vitória-régia 
 

Era uma noite de luar. As estrelas brilhavam no 

céu como diamantes. E a lua iluminava a terra com seus 

raios prateados. Um velho cacique contava às crianças as 

histórias maravilhosas de sua tribo. Ele era também 

feiticeiro e conhecia todos os mistérios da natureza. Um 

dos curumins que o ouviam, perguntou ao velho de onde 

vinham as estrelas que luziam no céu. E o cacique 

respondeu: 

— Eu as conheço todas. Cada estrela é uma 

índia que se casou com a lua. Não sabiam? A lua é um 

guerreiro belo e forte. Nas noites de luar, ele desce à 

terra para se casar com uma índia. Aquela estrela que 

estão vendo é Nacaíra, a índia mais formosa da tribo dos 

Maués. A outra é Janã, a flor mais graciosa da tribo dos 

Aruaques. A respeito disso, vou contar a vocês uma 

história que aconteceu , há muitos anos, em nossa tribo. 

Havia, entre nós, uma índia jovem e bonita, 

chamada Naiá. Sabendo que a lua era um guerreiro belo 

e poderoso, Naiá por ele se apaixonou. Por isso, recusou 

as propostas de casamento que lhe fizeram os jovens 

mais fortes e bravos de nossa tribo. 

Todas as noites, Naiá ia para a floresta e ficava 

admirando a lua com seus raios prateados. Às vezes, ela 

saía correndo através da mata, para ver se conseguia 

alcançar a lua com seus braços. Mas esta continuava 

sempre afastada e indiferente, apesar dos esforços da 

índia para atingi-la. 

Uma noite, Naiá chegou à beira de um lago. Viu 

nele, refletida, a imagem da lua. Ficou radiante! Pensou 

que era o guerreiro branco que amava. E, para não 

perdê-lo, lançou-se nas águas profundas do lago. 

Coitada! Morreu afogada. 

Então a lua, que não quisera fazer de Naiá uma 

estrela do céu, resolveu torná-la uma estrela das águas. 

Transformou o corpo da índia numa flor imensa e bela. 

Todas as noites, essa flor abre suas pétalas enormes, para 

que a lua ilumine sua corola rosada. 

Sabem qual flor é essa? É a vitória-régia! 

 

SANTOS, Theobaldo Miranda. Lendas e mitos do Brasil. São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 2005. 
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Depois da leitura do texto, pode-se entender como 

característica do gênero lenda, EXCETO: 

a) Trata-se de um texto que faz parte das tradiações 

populares; 

b) Explica-se o surgimento de algo por fontes 

comprovadas; 

c) Usa linguagem popular; 

d) Há predomíno de sequência narrativa na lenda; 

e) Utiliza de fenômenos fantásticos para contar 

histórias.  

 

 

MATEMÁTICA 
 

16. Seja n um número qualquer, natural não-nulo. Se n é 

par, divida-o por 2; se n é ímpar, multiplique-o por 3 e 

adicione 1 ao resultado. Esse procedimento deve ser 

repetido até que se obtenha como resultado final o 

número 1. Assim, por exemplo, se n = 12, tem-se:         

12 – 6 – 3 – 10 – 5 – 16 – 8 – 4 – 2 – 1. Ou seja, foram 

necessárias 9 passagens até obter-se o resultado 1. 

Nessas condições, se n = 11, o número de passagens 

necessárias para se obter o resultado final 1 será:  

a) 8    b) 11    c) 14                                         

d) 17    e) 20 

 

17. No dia VII - IX- MDCCCXXII foi: 

a) proclamada a independência do Brasil 

b) descoberta a América 

c) descoberto o Brasil 

d) proclamada a república no Brasil 

e) comemorado o dia do índio. 

 

18. Somando-se o dobro de  com o triplo de  obtém-se: 

a)     b)     c)                                         

d)     e)  

 

19. Um clube tem 600 sócios. Sabe-se que  desses 

sócios jogam vôlei,  praticam natação e  jogam vôlei 

e praticam natação. O número de sócios que não 

praticam nenhuma dessas duas modalidades de esporte 

é: 

a) 60   b) 100    c) 200                                     

d) 260   e) 300 

 

20. A soma dos inversos dos números 3 e  é igual a: 

a)     b)     c)                                         

d)      e)  

 

21. Cinco livros ocupam 0,08 metro de uma prateleira. 

Em 20 metros de prateleira, quantos livros eu posso 

colocar? 

a) 850 livros   b) 900 livros 

c) 1 000 livros   d) 1 100 livros 

e) 1 250 livros 

 

22. Antônio Marcos tem R$ 4,30 em moedas de 10 e 25 

centavos. Dez dessas moedas são de 25 centavos. 

Quantas moedas de 10 centavos Antônio Marcos tem? 

a) 16    b) 18   c) 19                                      

d) 20   e) 22 

 

23. O hipopótamo é um animal herbívoro. Seu nome tem 

origem no grego e significa “cavalo do rio”, visto que 

ele passa boa parte de sua vida dentro dos rios e lagos. 

Esse animal é considerado o terceiro maior mamífero 

terrestre; o macho pode chegar a 3 toneladas e a fêmea, a 

2 toneladas. A gestação do hipopótamo fêmea é de cerca 

de 240 dias e, em geral, nasce apenas um filhote, cuja 

massa corresponde a cerca de 2,5% da massa de um 

hipopótamo fêmea adulto. Qual a massa aproximada 

tem, em quilogramas, um filhote de hipopótamo ao 

nascer? 

a) 50 Kg   b) 55 Kg                                 

c) 60 Kg   d) 65 Kg                                       

e) 70 Kg 

 

24. Qual é a medida do menor ângulo formado pelos 

ponteiros de um relógio quando ele marca 2 horas? 

 
a) 30º   b) 45º   c) 60º  

d) 75º   e) 90º  

 

25. Observe os ângulos indicados na figura. O resultado 

da operação (AÔC) – (AÔB) é:  

 
 

a) 20º    b) 30º   c) 45º 

d) 50º    e) 60º  
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26. Um quadrado de perímetro 48 cm é cortado em 2 

pedaços para formar um retângulo, como mostra na 

figura. Qual é o perímetro desse retângulo? 

 
a) 24 cm      b) 30 cm   

c) 48 cm      d) 60 cm  

e) 72 cm  

 

27. Quando fazemos atividade física, uma substância 

conhecida com endorfina, ou hormônio do bem-estar é 

liberado em nosso organismo. Entre os benefícios dessa 

substância, estão a melhora da memória, s sistema 

imunológico e do humor. Uma molécula de endorfina 

está representada a seguir.  

 
Que polígonos as ligações entre os átomos formam nessa 

representação?  

a) Hexágonos e triângulos 

b) Pentágonos e quadrados. 

c) Octógonos e hexágonos. 

d) Pentágonos e heptágonos 

e) Hexágonos e Pentágonos. 

 

28. Para comprar certa quantidade de refrigerante para o 

aniversário de sua filha. Lara estipulou que cada 

convidado deve consumir aproximadamente 400 ml de 

refrigerante durante a festa. Se foram convidados 50 

pessoas para a festa, quantos refrigerantes de 2 litros 

devem ser comprados?  

a) 10 refrigerantes  b) 11 refrigerantes 

c) 12 refrigerantes   d) 13 refrigerantes  

e) 15 refrigerantes 

 

29. A conta de um serviço de água e esgoto apresentou 

os seguintes dados, referentes ao consumo de água em 

uma residência, no período de 30 dias. 

 
O consumo médio diário de água dessa residência foi: 

a) 197,83 litros/dia.  b) 199,83 litros/dia. 

c) 1500,00 litros/dia.  d) 1800,00 litros/dia. 

e) 2000,00 litros/dia.  

 

30. Quantas faces tem o sólido (prisma com buraco) a 

seguir?  

 
 

a) 3   b) 5   c) 6 

d) 8    e) 12 

 

 

HISTÓRIA 
 

31. Luzia é o fóssil humano (Homo sapiens) mais antigo 

encontrado na América, com cerca de 12.500 a 1. 000 

anos e que reacendeu questionamentos acerca das 

teorias da origem do homem americano.  O fóssil 

pertenceu a uma mulher que morreu entre seus 20 a 24 

anos de idade e foi considerado como parte da primeira 

população humana que entrou no continente americano.  

O fóssil foi descoberto nos anos 1970 em escavações 

na Lapa Vermelha, uma gruta no município de Pedro 

Leopoldo, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. 

Em 2018, o fóssil foi queimado e provavelmente 

destruído no incêndio do Museu Nacional. 
 

 
 

Sabendo dessas informações e observando a imagem, 

responda: 

a) Luzia não tem nenhuma importância para a o estudo e 

a compreensão da Pré-História do Brasil. 

b) O fóssil de Luzia tinha como principal informação o 

fato de elementos negroides (africanos) tenham ocupado 

o Brasil, fato que revoluciona toda a teoria sobre a 

ocupação do Brasil e da América. 

c) O crânio de Luzia, embora queimado no incêndio do 

Museu Nacional, é de um indígena, como deixa bem 

clara a imagem acima. 

d) O fóssil de Luzia embora importante, não representou 

nenhuma grande perda para o estudo da Pré-História do 

Brasil, pois, esse fóssil não era tão significativo e nem 

tinha grande quantia de informação científica que 

pudesse ser aproveitada. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3ssil
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e) O fóssil de Luzia tem grande importância apenas para 

a ocupação do Brasil, já que foi encontrado aqui em 

Minas Gerais, não tendo nenhuma significação para a 

América e o estudo da ocupação humana na Pré-

História. 

 

32. Nomes da língua portuguesa de origem indígena: 
 

 
 

jacaré (do tupi iakaré), perereca (do tupi pereréka), 

piranha (do tupi pira-ãia) 

sabiá (do tupi sawiá),tamanduá (do tupi tamanduá), 

açaí (do tupi ywa-saí), ipê (do tupi  ypé), jabuticaba (do 

tupi  iawotikáwa), mandioca (do tupi  mandióka), 

samambaia (do tupi sama-mbái), arapuca (do 

tupi wira-púka), carioca (do tupi kariwóka), catapora 

(do tupi tata-póra), pipoca (do tupi pipóka), Amapá, 

Copacabana, Curitiba, Goiás, Grajaú, Guarujá, 

Iguaçu, Ipanema, Itapuã, Macapá, Maceió, Maranhão, 

Morumbi, Pará,Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sapucaí, 

Sergipe. 
 

Se vê claramente que os índios brasileiros nos deram 

muitas contribuições no campo linguístico. Se é verdade 

que a contribuição que nos deram é bem maior que a 

simples presença, quando os portugueses aqui estiveram, 

responda a questão correta: 

a) A contribuição indígena na cultura material e 

imaterial foi enorme, pois: além da alimentação, 

toponímia (nome de lugares, regiões e cidades), e todo 

tipo de animais, influiu decisivamente na cultura e 

formação da nação brasileira; 

b) Embora a contribuição indígena tenha sido 

importante, não foi de forma alguma importante para a 

formação de nossa identidade; e nem mesmo conseguiu 

formar nossa identidade, cultura e nem mesmo nossa 

sociedade; 

c) A contribuição indígena à cultura nacional foi muito 

importante, mas não chegou de forma alguma a mudar 

as características fundamentais da nossa cultura, que 

foram formadas principalmente pela imigração italiana, 

que se iniciou no final do século XIX. 

d) Uma das provas mais importantes da contribuição 

indígena a nossa cultura, está ligada a nossa forma de 

consumir alimentos, principalmente os cereais matinais, 

que eram largamente consumidos pelos nossos primeiros 

habitantes, só que de forma natural e não industrializada. 

e) Os índios não contribuíram definitivamente para 

nossa cultura, tanto material quanto imaterial, prova 

disso é que parte das cidades do Brasil não levam 

nenhuma menção a cultura indígena. 

 

33. Abaixo duas importantes imagens. A primeira um 

ostrakon, cédula de votação da Eclésia grega 

(assembleia popular) na antiga Atenas, nelas aparece em 

grego antigo os nomes de Aristides e Lusimato: 
 

 
 

Abaixo uma cédula de votação moderna, que ocorre em 

nossas seções eleitorais modernas do Brasil, antes da 

urna eletrônica. 
 

 
 

As duas imagens têm em si, o exercício da democracia, 

que se originou na Grécia Antiga, mais precisamente 

Atenas. A participação política em Atenas era 

considerada direta, por que: 

a) Somente os escravos votavam, já que eram eles a 

camada produtiva e portanto, considerados cidadãos 

úteis. 

b) Somente as mulheres votavam, pois, como sabemos a 

Grécia antiga era uma civilização onde mulheres e 

homens tinham os mesmos direitos políticos e sociais. 

c) Somente estrangeiros votavam, já que como sabemos 

os ostrakon eram feitos fora de Atenas por cidades-

estados que nada tinham a ver com Atenas, por isso as 

decisões eram isentas de interesses políticos. 

d) A participação política era direta, ou seja, todo o 

cidadão grego participava da vida política, se reunindo 

na ágora (praça) e votaram suas leis, desde que fossem 

homens e tivessem servido o exército. 

e) A participação política em Atenas era direta e todos 

os segmentos da sociedade podia votar, inclusive 

mulheres e escravos, visto que era o berço da 

democracia. 

 

34. Observando a figura abaixo temos a nossa linda 

Catedral de Nossa Senhora do Amparo: 
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A principal característica arquitetônica da Catedral de 

Amparo é: 

a) Estilo Gótico, tal como as grandes catedrais 

construídas durante a Idade Média. 

b) Estilo Barroco, já que mistura uma série de 

influências da Roma Antiga; 

c) Estilo Neoclássico, onde se vê claramente a influência 

grega e a presença do “quadrilátero de ouro”, que 

respeita as proporções de grandeza. 

d) Estilo Colonial Paulista, visto que a nossa Catedral 

como tem mais de cem anos, e foi construída no século 

XIX, remonta a esse período histórico. 

e) Estilo Inglês Industrial, como cópia de várias 

construções do mesmo período como a Escola Estadual 

“Luiz Leite”, e a Escola Estadual “Rangel Pestana”. 

 

35. Observe os dois mapas: 
 

 
Imagem do Rio Nilo visto pelo Satélite Landsat II, dia 

11.03.2014. Esse famoso rio nasce na Região entre 

Uganda, Tanzânia e Quênia. 

 

 
A imagem abaixo é do Rio São Francisco, que nasce 

no sul de Minas e deságua no Oceano Atlântico. 
 

Sabendo dos dois mapas, responda a questão correta 

sobre as semelhanças sobre os dois rios: 

a) Os dois rios correm do norte para o sul, e não 

representam nenhuma importância por onde passam, 

apenas correm na mesma direção. 

b) Os dois rios não são importantes, mas tem enorme 

significado simbólico, já que estes dois rios 

desenvolveram importantes civilizações, com culturas 

que se originaram antes de Cristo. 

c) Os dois rios são importantes, mas não tem valor 

econômico por onde passam, já que correm por uma 

imensa região seca, fato este que não permite um 

aproveitamento eficiente e útil das suas águas. 

d) Os rios Nilo e São Francisco são importantes na 

geração de energia, pois tem hidrelétricas importantes 

instaladas neles, mas não tem nenhuma importância 

econômica nem mesmo para o transporte. 

e) O Rio Nilo na África e o Rio São Francisco no Brasil, 

são importantes pois correm do sul para norte, nascem 

em regiões abundantes de água e correm por regiões 

secas onde são usados em projetos de irrigação, e 

possuem importantes usinas hidrelétricas. 

 

  

GEOGRAFIA 
 
36. Os mapas são uma forma de representar a superfície 

da Terra ou parte dela. Por meio deles, é possível, por 

exemplo, localizar fenômenos e orientar-se no espaço. 

No entanto, para produzir um mapa, é necessário um 

conjunto de informações acerca do fenômeno que se 

quer representar.  
 

 
Mapa T e O produzido na Europa no século XII. 

 

No caso do mapa apresentado, que data do século XII, 

pode-se afirmar que: 

a) representa somente a Ásia e desconsidera os demais 

continentes. 

b) necessitou de muita tecnologia para ser produzido, 

como o uso de telescópios. 

c) é a representação da Terra, conforme era imaginada 

pelos cristãos europeus na época.  

d) os continentes estão em posição invertida, já que a 

África se localiza ao norte. 

e) o “T”, posicionado ao centro, representa os três 

grandes oceanos. 

 

37. Observe o mapa a seguir. 
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Por meio do sistema de coordenadas geográficas, é 

possível localizar qualquer ponto na superfície terrestre. 

Com relação à localização dos pontos destacados no 

mapa anterior, pode-se afirmar que:  

a) o ponto A está localizado nos hemisférios Setentrional 

e Oriental. 

b) o ponto B está localizado nos hemisférios Setentrional 

e Oriental. 

c) o ponto C está localizado nos hemisférios Setentrional 

e Ocidental. 

d) o ponto de D está localizado nos hemisférios 

Meridional e Ocidental 

e) o ponto B está localizado nos hemisférios Meridional 

e Oriental. 

 

38. Analise as informações a seguir: 

 

 
Disponível em:  

<www.apolo11.com/imagens/etc/mapa_falha_san_andreas.jpg>. 
 

Sobre os movimentos das placas tectônicas: 

a) Existem os movimentos convergentes e divergentes. 

Também há os movimentos transformantes, como o 

exemplificado pela imagem da Falha de San Andreas. 

b) Há movimentos transformantes apenas, não existindo 

o que chamam de movimentos divergentes e 

movimentos convergentes. 

c) Os movimentos do tipo divergente são os que ocorrem 

na Falha de San Andreas. 

d) Os movimentos divergentes e convergentes anulam-se 

por terem direções opostas. Portanto, nos locais onde 

ocorrem tais movimentos, não há qualquer 

movimentação de placas tectônicas. 

e) A Falha de San Andreas é um clássico exemplo de 

movimentos convergentes, em que não há ocorrências de 

abalos sísmicos devido à natureza tranquila da falha. 

39. O climograma é um gráfico utilizado para com-

preender o clima de uma localidade durante o ano. Veja, 

a seguir, o climograma de Porto Alegre, no Rio Grande 

do Sul.  
 

 
Fonte: EDUCAPLUS.ORG. “Diagramas climáticos”. Educaplus.org. 

Disponível em: <www. 

educaplus.org/climatic/cmg_db.php?estacion=839670>. Acesso em: 

26 nov. 2015. 
 

Ao analisar as informações do gráfico, é possível 

concluir que, em Porto Alegre,  

a) existe uma baixa amplitude térmica durante o ano e as 

chuvas estão concentradas no inverno.  

b) as temperaturas médias mais altas são registradas nos 

meses de janeiro e setembro. 

c) as temperaturas mais baixas são registradas próximo 

ao mês de junho, início do inverno no Hemisfério Sul. 

d) existe uma baixa pluviosidade durante o ano, em que 

as chuvas se concentram no verão.  

e) as temperaturas médias anuais são baixas, próximas 

de 15 °C, e a amplitude térmica é baixa. 

 
40. Tanto o cerrado como a caatinga são classificados 

internacionalmente como formas de savana, mas existem 

algumas diferenças entre essas duas paisagens 

brasileiras. São características do cerrado e da caatinga, 

respectivamente, 

a) clima tropical e prevalência de rios perenes. 

b) vegetação arbustiva e clima equatorial. 

c) mata de galeria e chuvas concentradas no inverno. 

d) clima sempre úmido e clima semiárido. 

e) clima tropical e plantas adaptadas ao clima seco. 

 

 

CIÊNCIAS 
 

41. Observe a imagem do eclipse. 
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Com base na imagem acima, assinale a alternativa 

incorreta:  

a) O Sol é um astro luminoso, portanto, possui luz 

própria.   

b) As estações do ano ocorrem devido ao movimento de 

translação e à inclinação do eixo da Terra.  

c) A imagem retrata o eclipse solar total, pois os raios 

solares que iluminam parte do nosso planeta foram 

bloqueados pela Lua.   

d) A Terra realiza o movimento de rotação, que origina 

os dias e as noites.  

e) A imagem retrata o eclipse lunar, pois os raios solares 

que iluminam a Lua são bloqueados pelo planeta, que 

projeta a sua sombra na superfície lunar, escurecendo-a. 

 

42. Leia a informação a seguir: “O planeta W é o maior 

planeta do Sistema Solar, conhecido como guardião da 

Terra, pois apresenta grande força gravitacional, 

atraindo a maioria dos cometas e asteroides para si, 

destruindo-os ou desviando-os da rota de uma provável 

colisão com o nosso planeta”. Assinale a alternativa que 

contém o nome correto do planeta W.  

a) Mercúrio.    b) Vênus.   

c) Marte.    d) Júpiter.  

e) Saturno.  

 

43. Assinale a alternativa que contém, apenas, fatores 

bióticos. 

a) Sol, água e terra.  

b) Água, tartaruga e peixe.  

c) Ar, pássaro e gavião.  

d) Terra, coqueiro e laranjeira.  

e) Laranjeira, tartaruga e pássaro.  

 

44. Um estudante estava lendo sobre fósseis e encontrou 

as seguintes informações:  
 

I. Os fósseis são restos ou vestígios de plantas, animais e 

outros seres que viveram há milhares e até milhões de 

anos.  

II. Os fósseis podem ser encontrados em rochas 

sedimentares.   

III – Estudos dos fósseis são inúteis, pois saber sobre 

esses seres, em nada ajuda para conhecer a história da 

vida em nosso planeta.  
 

Estão corretas as afirmações:  

a) I, II e III.    b) I e II, apenas.   

c) I, apenas.    d) II e III, apenas.  

e) I e III, apenas.   

 

45. Observe as fórmulas a seguir:  
 

CO2 → Gás Carbônico.  

 

H2O → Água.  

 

CH4 → Gás metano.  
 

Assinale a alternativa que contém todas as informações 

corretas:  

a) A molécula de água contém um átomo de hidrogênio 

e dois átomos de oxigênio.   

b) A molécula de gás metano contém um átomo de 

carbono e três átomos de hidrogênio.  

c) A molécula de gás carbônico contém um átomo de 

carbono e dois átomos de oxigênio.  

d) A molécula de gás carbônico contém dois átomos de 

carbono e um átomo de oxigênio.  

e) As três moléculas representadas possuem a mesma 

quantidade de átomos. 

 

46. Observe os dados do boneco do Harry Potter, 

retratado na imagem abaixo:  

 

 
 

Assinale a alternativa que contém a densidade do 

boneco, e que contém a informação se quando colocado 

em água, ele afunda ou flutua.  

a) 0,05 g/cm3, o boneco afunda na água. 

b) 20 g/cm3, o boneco flutua na água.  

c) 0,05 g/cm3, o boneco flutua na água. 

d) 20 g/cm3, o boneco afunda na água. 

e) 800 g/cm3, o boneco afunda na água. 

 

47. A água que chega às nossas casas normalmente é 

proveniente de rios, lagos e represas. Para torná-la 

apropriada para o consumo doméstico, é preciso que 

passe pelas estações de tratamento de água (ETA).  

Observe o esquema do processo que ocorre na ETA:  

 

Captação da água → adição de cal, cloro e sulfato de 

alumínio → Floculação → Decantação → Filtração → 

adição de cloro, cal e flúor → distribuição.  

 

Assinale a alternativa que associa corretamente a adição 

do cloro e de cal, às suas funções:  

a) A adição de cal mata os microrganismos presentes na 

água e a adição de cloro corrige o pH da água, não 

deixando ela ácida. 

b) A adição de cal mata os microrganismos presentes na 

água e a adição de cloro evita cárie. 

c) A adição de cloro mata os microrganismos presentes 

na água e a adição de cal evita cárie.  

d) A adição de cloro mata os microrganismos presentes 

na água e a adição de cal corrige o pH da água, não 

deixando ela ácida. 

e) A adição de cloro evita cárie e a adição de cal corrige 

o pH da água, não deixando ela ácida. 

 

48. A lombriga é um verme que pode parasitar o ser 

humano. Assinale a alternativa que contém a maneira de 

contrair a doença. 
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a) Ao sentir muita vontade de comer um doce e não o 

comer. 

b) Ingestão de alimentos contaminados com fezes 

contendo ovos do verme.  

c) Contato com água com urina de ratos que são 

portadores de bactérias.  

d) Andar descalço em solo contaminado com fezes com 

ovos dos vermes.  

e) Nadar em água que receba esgoto doméstico e que 

tenha caramujos, pois eles são os hospedeiros 

intermediários das larvas que penetram na pele e 

infectam o ser humano.   

 

49. O ser humano interfere constantemente no meio 

ambiente. Analise as alternativas abaixo sobre os 

problemas ambientais e assinale a alternativa incorreta.  

a) O excesso de gás carbônico na atmosfera é 

responsável por absorver a radiação infravermelha do 

sol, impedindo que o calor seja totalmente irradiado de 

volta para o espaço, provocando o efeito estufa.  

b) O uso de CFC (Clorofluorcarbonetos) abre buracos na 

camada de ozônio, permitindo a entrada da radiação 

ultravioleta, aumentando a incidência de câncer de pele.  

c) A chuva ácida ocorre devido aos gases (óxidos de 

nitrogênio e enxofre) combinar-se com a água, podendo 

destruir plantações e corroer esculturas.  

d) O desmatamento contribui com o aumento do efeito 

estufa, pois provoca a retirada das árvores, as quais 

durante a fotossíntese utilizam gás oxigênio e produzem 

gás carbônico.  

e) O uso exacerbado de agrotóxicos pode contaminar os 

lençóis freáticos e, consequentemente, os rios 

abastecidos por eles.  

 

50. Bioindicadores são organismos vivos altamente 

sensíveis às alterações ambientais, como o aumento de 

temperatura e poluição. Observe a foto de um destes 

bioindicadores. 
 

 
 

Assinale a alternativa correta. 

a) A imagem mostra os líquens, quanto mais líquens 

houver em um local, menos poluído está o ar.  

b) A imagem mostra os musgos, quanto mais líquens 

houver em um local, mais poluído está o ar.  

c) A imagem mostra os musgos, quanto mais líquens 

houver em um local, menos poluído está o ar.  

d) A imagem mostra os líquens, quanto mais líquens 

houver em um local, mais poluído está o ar.  

e) A imagem mostra os líquens, que nada indica sobre a 

poluição do ar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


