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LÍNGUA PORTUGUESA

Era uma vez, há muitos e muitos anos, uma menina muito linda que acabara de nascer numa casa muito pobre,
mas cheia de amor e felicidade.
Seu papai e sua mamãe não tinham ainda escolhido um nominho para ela e ainda estavam discutindo qual iriam
dar, quando ouviram batidas na porta.
Pensando que eram visitas para o bebê, o pai abriu a porta, não viu, porém, ninguém conhecido da aldeia. O que
viu foram três mulheres muito feias e muito malvestidas que pediram para entrar e conhecer a menina.
Na verdade aquelas eram três bruxas muito terríveis, chamadas Ruim, Malvada e Piorainda.
Inocentemente, o bom homem deixou as três entrarem.
No mesmo instante, com uma praga de bruxaria, as três paralisaram o pai e a mãe da menina. Os dois ficaram
como estátuas e, quando passou o efeito da praga, o bebê tinha desaparecido.

Os nomes das três terríveis bruxas que sequestraram o bebê eram:

A) Feia, Malvestida e Terrível.
B) Ruim, Malvada e Piorainda.
C) Perversa, Ordinária e Desumana.
D) Cruela, Feiticeira e Horrorosa.

BANDEIRA, Pedro. . São Paulo: Moderna, 2010, p. 44.O fantástico mistério de Feiurinha

Disponível em: < http://teca.cecierj.edu.br/popUpVisualizar.php?id=31435 >
Acesso em 31/05/2013: Teca. .Conteúdo Livre para sala de aula

Um dos novos meios de comunicação desenvolvidos pelo homem é a . Observando a gravura acima,
entende-se que a partir da Internet é possível:

A) alcançar o globo terrestre.
B) pesquisar textos escolares.
C) observar o planeta Terra.
D) conectar-se com o mundo.

Internet

Questão 01 H5/D1

Questão 02 H2/D5
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(...)
Tinham cabelo na cara, feito rabo de quati. Mas não era.
Tinham umas coisas coloridas no corpo, feito pena de pássaro. Mas não era.
Tinham uma proteção nos pés, feito casco de caititu. Mas não era.
Era barba, era roupa, era bota.
Eram os portugueses que estavam chegando por aqui. E, imagine só, achavam que estavam descobrindo
uma terra onde os índios já moravam havia um tempão.
(...)

No uso da expressão: “Tinham cabelo na cara”, entende-se que os homens tinham:

A) barba.
B) proteção nos pés.
C) rabo de quati.
D) pena de pássaros.

MACHADO, Ana Maria. . São Paulo: Editora Ática, 2001.Maria Sapeba

FURNARI, Eva. . São Paulo: Editora Global, 1999.A bruxinha atrapalhada

Aexpressão da bruxa no último quadrinho indica que ela está sorridente porque:

A) o gato acordou assustado.
B) a lua se transformou em sol.
C) o dia se transformou em noite.
D) o gato é seu melhor amigo.

Questão 03 D10

Questão 04 H2/H5:D4



04

(...) Era uma vez um menino maluquinho.
Ele tinha o olho maior que a barriga.
Tinha fogo no rabo, tinha vento nos pés;
Umas pernas enormes que dava para abraçar o mundo (...)

Há traço de humor no trecho:

A) Era uma vez um menino (...).
B) Ele tinha o olho (...).
C) Umas pernas enormes (...).
D) Tinha fogo no rabo (...).

ZIRALDO. . São Paulo: Editora Melhoramentos, 2008.O menino maluquinho

Texto 1

Importante

Texto 2

Festa de aniversário da escola

:

Senhor responsável, precisamos que o seu/sua filho (a) traga no dia 06/06/13 um lápis preto para a aula.
Atenciosamente,

Professora Laura.

:

Data: 18/10/2013

Trazer um prato de doce ou salgado.

Vir uniformizado.

ADireção.

Ao compararmos os dois textos, nota-se que:

A) são bilhetes escolares.
B) são cartas pessoais.
C) tratam do mesmo assunto.
D) são assinados pela direção da escola.

Questão 05 D13

Questão 06 D15
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Disponível em: <http://2.bp.blogspot.com/-Rdpv65u7UAg/TkQMFNmA1nI/AAAAAAAAEQU/12-1EBWl_xc/
s400/monkeynews_01_charge_pais_criancas.jpg> Acesso em 1 de junho de 2013

Pela expressão do pai no segundo quadrinho percebe-se que ele está tão espantado porque:

A) a televisão foi comprada com o seu cartão de crédito.
B) ele adorou a televisão que ganhou de presente dos filhos.
C) a televisão era muito grande.
D) o sofá virou e ele quase caiu no chão.

Eu me chamo Rep, nasci em São Paulo e nem me lembro quando a mania de misturar coisas começou. Acho que
sempre foi assim. Desde pequeno já misturava coisas: roupas, brinquedos, comidas, doces. (...)
Uma vez levei uma bronca, (...) misturei, na banheira xampu e guache. Liguei a água. Juro que não sabia que ia
fazer tanta espuma. (...)
Para me vestir, sempre dava briga em casa. Queria usar meias de diferentes cores.Ao mesmo tempo. (...)
Meu quarto sempre foi motivo de discussão, mas pelo menos, cheguei a um acordo. Fiquei responsável pela
bagunça. (...)
Decorei toda a minha cama e escrivaninha com pregos, porcas, parafusos, sobras de uma bicicleta, bolas de
gude. (...) Era uma espécie de passatempo.

Amania de Rep de misturar as coisas demonstra que ele é:

A) curioso.
B) levado.
C) criativo.
D) esperto.

DIMENSTEIN, Gilberto. . São Paulo: Melhoramentos, 2002, p. 4-6.O mundo de Rep

Questão 07 H2/D4

Questão 08 H2/H5:D5
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Texto 1 Texto 2

Ao compararmos os textos percebemos que:

A) somente o texto 2 retrata a falta de cuidados com o mar.
B) os dois textos tratam da poluição do mar.
C) o texto 1 é uma notícia e o texto 2 é um poema.
D) os dois textos têm exatamente as mesmas informações.

Numa noite de luar, num depósito de lixo, um gato vagabundo rasgou um saco à procura de restos de comida.
Nada havia ali que pudesse alimentá-lo, e logo o gato se afastou.
Do saco rasgado, que mal se equilibrava sobre a pilha de lixo, rolou o conteúdo, caindo em uma poça de lama.
Eram velhos sapatos, cada um de um jeito, gastos, desparceirados. (...).

Aexpressão “ali” (linha 3) refere-se:

A) ao depósito de lixo.
B) à noite.
C) ao saco.
D) ao gato.

BANDEIRA, Pedro. . São Paulo: Companhia Melhoramentos, 2005. p. 4- 7.Papo de Sapato

Questão 09 H3/D7

Questão 10 H14/D5
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MATEMÁTICA

Carlos queria saber o comprimento de sua sala de aula. Usou como unidade de medida, seu próprio pé. Sabendo
que ele andou de um lado ao outro da sala o equivalente a 25 pés, e que a medida de seu pé é de 24 cm, qual seria
o comprimento dessa sala em metros?

A) 6m
B) 600m
C) 60m
D) 0,6m

O gráfico acima representa a quantidade de caixas de frutas compradas por um supermercado.

De acordo com o gráfico, a fruta comprada em maior quantidade e a fruta comprada em menor quantidade,
respectivamente, foram:

A) banana e laranja.
B) banana e maçã.
C) mamão e laranja.
D) mamão e maçã.

Questão 11 D7/H7

Questão 12 D28
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Observe a receita abaixo:

Ingredientes:

– 1 lata de leite condensado
– 1 lata de leite (use a lata do leite condensado vazia para medir)
– 1 lata de creme de leite
– 200 ml de leite de coco
– 1 caixa de gelatina em pó sabor frutas vermelha
– 1 xícara (chá) de água quente
– ½ xícara (chá) de água fria
– 2 envelopes de gelatina em pó sem sabor

Esta receita rende oito porções. Para o almoço de confraternização da escola, a receita deverá ser triplicada.
Para que todos possam saborear essa delícia, o rendimento será de:

A) 32
B) 16
C) 24
D) 40

Gelatina de frutas vermelhas

www.revistamalu.com.br > Acesso em 20 de maio de 2013.
amostragratisnetaprovados.blogspot.com> Acesso em 25 de maio de 2013.

Com base na receita da Questão 13, qual será a quantidade de leite de coco necessária se a receita for triplicada?

A) 60 ml
B) 600 ml
C) 6000 ml
D) 6 ml

Questão 13 H11/D18

Questão 14 H6/D7
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Observe a disposição dos alimentos no armário da cozinha de Ana. Ao ficar de frente para as prateleiras do
armário, pode-se dizer que o pacote de amido de milho é o primeiro a partir:

A) da direita na prateleira do meio.
B) da direita na prateleira de baixo.
C) da esquerda na prateleira de baixo.
D) da esquerda na prateleira do meio.

Um gato come 3 ratos por dia. Quantos ratos 1 gato comerá em 5 dias?

A) 2
B) 8
C) 45
D) 15

Questão 15 H1/D1

Questão 16 H11/D18
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Na Escola Municipal João de Oliveira o número de alunos no turno da tarde é de 200 alunos. A direção da escola
criou um gráfico para registrar a falta de seus alunos durante a semana, conforme abaixo:

Na quarta-feira ocorreram mais faltas. Quantos alunos faltaram nesse dia?

A) 50
B) 40
C) 10
D) 30

Observe a planta da sala de aula da professora Sofia.

Como haverá festa junina na escola, a professora deseja enfeitar a sala de aula com bandeirinhas. Ela pretende
dar uma volta de bandeirinhas em torno da sala.

Quantos metros de barbante, para colar as bandeirinhas, serão necessários para enfeitar a sala, sabendo-se que
cada lado do quadrado equivale a um metro?

A) 144m
B) 12m
C) 48m
D) 36m

Questão 17 D28

Questão 18 H10/D11
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Observe a tabela acima e responda:

Dentre os alimentos listados, o que tem mais calorias e o que tem menos calorias, respectivamente, são:

A) maçã do amor e arroz doce.
B) caldo verde e maçã do amor.
C) maçã do amor e quentão.
D) caldo verde e arroz doce.

Com base na tabela da Questão 19, quais os alimentos que possuem menos de 100 calorias?

A) pé de moleque, arroz doce, pipoca salgada, caldo verde e churrasquinho de carne.
B) milho verde, paçoca, canjica, pamonha, pinhão cozido e doce de batata-doce.
C) pé de moleque, arroz doce, paçoca, pipoca salgada, queijadinha, bolo de fubá.
D) milho verde, quentão, canjica, doce abóbora com coco e vinho quente.

Questão 19 D27

Questão 20 D27



AVALIAÇÃO DA PROVA ALUNO–

Para você, a prova foi:

A) fácil
B) regular
C) difícil
D) muito difícil

Das provas que você fez, a mais difícil foi:

A) Língua Portuguesa
B) Matemática
C) Ciências
D) nenhuma

Com que frequência você faz prova com questões de múltipla escolha?

A) Sempre
B) Às vezes
C) Raramente
D) Nunca

O preenchimento do cartão-resposta da prova foi:

A) fácil
B) regular
C) difícil
D) muito difícil

Questão 21

Questão 22

Questão 23

Questão 24

Como você fez a prova?

A) Li e respondi, atentamente, a maioria das questões.
B) Li e respondi, atentamente, parte das questões.
C) Li as questões, mas marquei qualquer letra.
D) Nem li a prova, apenas marquei qualquer resposta.

Em 2014, você estudou:

A) nesta mesma escola de Niterói.
B) em outra escola municipal de Niterói.
C) em uma escola particular.
D) em uma escola estadual.

Questão 25

Questão 26


