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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o trecho a seguir:

O tempo batia as asas da Casa Branca. Mais um ano se inicia, trazendo no ar promessas de boas novas
para todos. [...]

Mas o coração do menino era um tumulto intenso. Sentia-se ansioso e marcava no calendário os dias que
faltavam para o seu primeiro dia de aula. À noite, principalmente, uma mistura de desejo e medo tirava seu sono, e
ele virava de um lado para o outro na cama.

Quando o esperado dia finalmente chegou, ele mal pode deixar a mãe terminar de colocar o café na mesa,
e já apareceu na cozinha, de mochila nas costas e uniforme.

Quando chegou à escola, tudo era novo e parecia bastante assustador. [...]

O assunto principal do texto é:

A) o medo que não deixava o menino dormir durante a noite.
B) o início do novo ano que o menino marcava no calendário.
C) a autonomia de se arrumar sozinho e tomar café com a mãe.
D) a expectativa do menino para o primeiro dia de aula.

Ano novo, vida nova

DOMINGOS, Reinaldo. . São Paulo: DSOP, 2011, p. 07.O menino do dinheiro vai à escola

Leia o trecho do conto a seguir:

Andreia entrou em casa às três da manhã e encontrou sua mãe em pânico.
– Minha filha, o que aconteceu?
– Não sei.
– Como não sabe? Você sai de casa dizendo que vai a uma festa na casa da Mariana, desaparece sem dar

notícias, deixa todo mundo preocupado e ainda diz que não sabe?
Amãe estava realmente furiosa.
– Eu fui à festa na casa da Mariana – defendeu-seAndreia.
– Como foi que ninguém viu você lá?
– Eu estava lá – insistiu a menina.
–Até agora? – berrou a mãe, que evidentemente não acreditava na versão da filha.
–Até agora.
– E pode me explicar como nem a Mariana, nem suas amigas, nem ninguém viu você na festa?

De acordo com o texto, a mãe estava nervosa porqueAndreia:

A) retornou para casa após o combinado e disse que foi à festa de Mariana.
B) não foi vista na festa onde ela disse que estaria e chegou à casa muito tarde.
C) estava mentindo e debochou ao falar que não sabia o que havia acontecido.
D) permanecia calma e não demonstrava culpa por estar escondendo algo.

O sumiço

STRAUSS, Rosa Amanda. . São Paulo: Global, 2013, p.45.Sete ossos e uma maldição

Questão 01

Questão 02
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Em dias de fortes chuvas, surge a preocupação com a grande quantidade de lixo que é jogada nas ruas. Leia com
atenção os textos a seguir:

Imaginem um simples papel de bala, pode durar anos para ser destruído pela natureza. Quantos papeis
são jogados ao vento no mundo todo?

Muitas vezes os garis não alcançam o lixo, pois eles caem nos esgotos e se dirigem para os rios e mares,
matando os peixes. [...]

Com os esgotos entupidos, durante as chuvas, as águas retornam para as casas. [...]

Os textos revelam uma preocupação em relação à grande quantidade de lixo que é jogada nas ruas todos os dias.
O principal motivo para essa preocupação é:

A) os lixos entupirem os bueiros e esgotos.
B) a água da chuva ficar muito contaminada.
C) os peixes e plantas adoecerem e morrerem.
D) o fato de não dar para sair de casa.

Texto 1

Texto 2

SOUZA, Vera Lúcia Passos. . 54ª Ciranda Mensal. Disponível em:
<http://www.cappaz.com.br/cirandamensal054.htm>. Acesso em: 10 jan. 2017.

SANTOS, Fabiano dos. . Publicado em 18/01/2013. In: Blog Cantinho Literário SOS Rios do Brasil. Disponível em
<https://cantinholiterariososriosdobrasil.wordpress.com/2013/01/18/enchentes-charge-de-duke>. Acesso em: 10 jan. 2017.

O planeta responde

Enchentes

Questão 03
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Leia o trecho a seguir, retirado do conto “Marcelo, marmelo, martelo”, da autora Ruth Rocha:

Uma vez, Marcelo cismou com o nome das coisas:
– Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo?
– Ora, Marcelo foi o nome que eu e seu pai escolhemos.
– E por que é que não escolheram martelo?
–Ah, meu filho, martelo não é nome de gente! É nome de ferramenta...
– Por que é que não escolheram marmelo?
– Porque marmelo é nome de fruta, menino!
– E a fruta não podia chamar Marcelo, eu chamar marmelo?

O texto é uma narrativa, pois tem como objetivo principal:

A) explicar um assunto.
B) descrever uma palavra.
C) contar uma história.
D) convencer o leitor

ROCHA, Ruth. . 27 ed. Rio de Janeiro: Salamandra, 1976, p.9.Marcelo, marmelo, martelo e outras histórias

Questão 04

Leia com atenção os trechos abaixo:

Um pouco longe daqui, em terras de Cabral, onde um tal Fado Padrinho... (...) Mas este tal Fado Padrinho,
no caso, é primo da Fada Madrinha e também realiza desejos!

Ele veio ao Brasil para fazer sua mais nova descoberta, uma princesa brasileira.
– Ora pois, pois, como pode uma terra tão rica, tão cheia de belezas naturais, não ter uma bela princesa

que o represente. A partir de agora, o Brasil não vai mais importar princesas, vai ter sua princesa brasileira! E
tenho dito.

Carolina Josefa Maria Leopoldina nasceu em Viena, atual capital da Áustria no dia 22 de janeiro de 1797.
Seu pai era Imperador e sua mãe chamava-se Maria Teresa. (...)

Na época em que Leopoldina nasceu, as moças casavam-se muito jovens e não escolhiam os seu noivos.
(...) Com Leopoldina não foi diferente.

(...) Deixou os confortáveis palácios onde cresceu para cruzar o oceano rumo a uma terra distante, onde
vivia o príncipe escolhido por sua família para ser seu marido. (...)

Isto não é um conto de fadas: é parte da vida de Leopoldina, princesa da Áustria, que veio ao Brasil se
casar com Pedro de Bragança, príncipe português que entrou para a história como Dom Pedro I.

Ao compararmos os dois textos, percebemos que ambos:

A) relatam que princesas só existem em contos de fadas.
B) apontam que as princesas não escolhem os maridos.
C) tratam da importação de princesas.
D) indicam que no Brasil as princesas não são belas.

Texto 1

Texto 2

FRITZEN, Danielle. . Rio de Janeiro: Imaginart , 2014, p.06.

Revista Ciência Hoje das Crianças.
Rio de Janeiro: SBPC, Ano 19. Nº 166, 2006, p.03.

Um conto de Fado

História de uma princesa bem brasileira.

Questão 05
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Leia a seguir a música “Xô, xuá!”, retirada da campanha “Crianças contra Zika”, e depois uma orientação do
Ministério da Saúde sobre como montar um mutirão para combater o mosquitoAedes aegypti.

Água parada, água parada
Água parada é muito bom pra mim
Nascem muitos mosquitinhos
Sim, sim, sim
Sim, sim, sim, o quê?!
Não, não!
Não vou deixar, não
Água parada pra mosquito, não
Vai, gatinho!
Muito bem!
Pensa onde é que tem
Água parada...
Vamos, vamos lá, virar o pneu
Xô xuá
Vira a garrafinha
Xô xuá
Caixa-d'água tampadinha
Tum tum tum
Vem ajudar

A participação social é fundamental para vencer a luta contra o mosquito da dengue. A realização de
mutirões comunitários é uma forma de envolver a população na luta contra o Aedes aegypti. Para ajudar, o
Ministério da Saúde elaborou uma lista com orientações para grupos interessados em realizar mutirões.

Aproveite redes sociais, carro de som e outros meios de comunicação para mobilização da vizinhança;
Utilize equipamento de proteção individual nas atividades de limpeza.

Certificar que caixa d'água e outros reservatórios de água estejam devidamente tampados;
Guardar pneus em locais cobertos;
Guardar garrafas e baldes com a boca virada para baixo.

Lavar as bordas dos recipientes que acumulam água com sabão e escova/bucha;
Jogar as larvas na terra ou no chão seco;
Para grandes depósitos de água é necessária a presença de agente de saúde para aplicação do larvicida.

Texto 1

Xô, xuá! (Água parada não vai ficar!)

Texto 2

Como realizar mutirão de combate ao Aedes aegypti

Preparação

Principais tipos de criadouro

Como eliminar os focos

Hélio Ziskind

BRASIL. . Disponível em:
<http://combateaedes.saude.gov.br/pt/divulgue>. Acesso em: 11 dez. 2016.

BRASIL. . Disponível em:
<http://combateaedes.saude.gov.br/pt/prevencao-e-combate/como-organizar-um-mutirao>.

Acesso em: 11 dez. 2016.

Campanha contra a Dengue, Chikungunya e Zika

Campanha contra a Dengue, Chikungunya e Zika

?

?

?

?

?

?

?

?

Questão 06
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Tanto a música (Texto 1), quanto o material informativo do Ministério da Saúde (Texto 2) tratam do mesmo
assunto?

A) Não, na música o assunto é o mosquito Aedes aegypti e nas orientações do Ministério da Saúde o tema é a
água parada, por isso as pessoas são convocadas a caçarem os mosquitos.

B) Sim, os dois textos mostram o perigo da água parada e por isso o leitor é convidado a ajudar na prevenção
contra o mosquitoAedes aegypti.

C) Sim, nos dois textos o assunto é a participação do governo na prevenção contra o mosquito Aedes aegypti e
por isso o leitor não é convidado a participar da campanha.

D) Não, a música fala sobre água parada e o texto do Ministério lista regras para as pessoas matarem os
mosquitos, mas somente o governo é convocado a participar da campanha.

Questão 07

Leia atentamente o trecho abaixo:

Era uma tarde quente de verão e Alice estava sentada com sua irmã à sombra de uma árvore, mas não
tinha nada pra fazer. Espiou o livro que a irmã lia, que não era ilustrado, e só de olhar aquelas páginas cheias de
letras ela começou a ficar com sono...

De repente uma coisa bem esquisita chamou sua atenção: um Coelho Branco com olhos cor-de-rosa
passou correndo. Além de usar colete e paletó, ele estava com um guarda-chuva! E o mais estranho é que ele
tirou um relógio de ouro do bolso e disse em tom preocupado, falando sozinho:

– Meu Deus! É tarde, muito tarde!

Aexpressão “ele” (no 2º parágrafo) refere-se:

A) ao guarda-chuva.
B) ao relógio.
C) ao livro.
D) ao coelho.

No buraco do coelho

RANDALL, Ronne. . São Paulo: Girassol, 2012, p. 02.Alice no país das Maravilhas



07

Questão 08

Leia com atenção a poema a seguir:

Antes, muito antes
do futebol,
inventaram a bola.
Podia ser uma cebola
ou qualquer
coisa que rola.
Adiversão
era passar a bola de mão em mão.
Mas sempre tinha um mão-furada
que era motivo
de gozação.
Até que um dia o mão-furada
das mãos furadas bolou de devolver
a bola com o pé.
Foi uma surpresa,
uma sensação
a invenção do primeiro boleiro.
Mais tarde,
os que não abriram mão de jogar com a mão
viraram goleiros.

Qual foi o acontecimento que gerou surpresa e tornou-se uma importante consequência para o formato do jogo de
futebol que temos hoje?

A) Adevolução da bola com o pé.
B) Agozação que sofria o mão-furada.
C) Asensação da bola no pé do goleiro.
D) Aação de jogar de mão em mão.

Ainvenção do futebol

SILVESTRIN, Ricardo. . São Paulo: Ática, 2012.É tudo invenção

Questão 09

Leia o trecho da anedota a seguir:

Apatroa chegou em casa e encontrou a empregada toda feliz.
– Que cara boa, Margarida!Arrumou um namorado novo?
– Não, madame.Arrumei um novo emprego.

ZIRALDO. . São Paulo: Melhoramentos, 2006, p.75.

Encontramos um traço de humor no trecho:

A) “Arrumou um namorado novo?”
B) “Que cara boa, Margarida!”
C) “Encontrou a empregada toda feliz.”
D) “Arrumei um novo emprego.”

As Anedotinhas do Bichinho da Maçã
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O texto a seguir reproduz uma página de diário e foi retirado do livro “Aagenda de Carol”:

O uso do ponto de exclamação – nos dois momentos em que ele aparece – ajuda a transmitir, respectivamente,
quais sentimentos do narrador?

A) Alegria, medo.
B) Surpresa, felicidade.
C) Insatisfação, irritação.
D) Susto, impaciência.

Março – 11 – segunda-feira

Hoje foi fogo! Depois da aula de educação física, os meninos ficaram com um cheiro horrível. E
como a aula termina na mesma hora e vai todo mundo pro bebedouro e pro vestiário junto, dá
vontade de morrer!

STANISIERE, Inês. . Belo Horizonte: Leitura, 2006. p. 35. (Fragmento)A agenda de Carol

Questão 10

MATEMÁTICA

O filme “Animais Fantásticos e Onde Habitam", inspirado na saga "Harry Potter", ficou em primeiro lugar na sua
semana de estreia no Brasil. No dia 02 de dezembro, após 3 semanas da estreia, o filme já tinha sido assistido por
3.243.774 pessoas em todo o país. No número 3.243.774, o algarismo 2 ocupa a ordem das:

A) unidades de milhão.
B) centenas de milhar.
C) dezenas simples.
D) centenas de milhão.

Questão 11

Quase tudo que comemos possui grande quantidade de água. Para cultivar uma alface, são gastos 40 litros de
água. Então, para cultivar uma dúzia de alfaces, quantos litros de água serão gastos?

A) 400 litros.
B) 480 litros.
C) 48 litros.
D) 52 litros.

Questão 12

Segundo dados da Secretaria Municipal de Educação de Niterói, em determinada escola, foram matriculados
96 alunos para o 2° ciclo do Ensino Fundamental. A direção da unidade escolar reservou 4 salas para este ciclo.
Se esses alunos forem distribuídos igualmente em quatro turmas, quantos alunos ficarão em cada uma das
salas?

A) 24 alunos.
B) 0 alunos.
C) 384 alunos.
D) 276 alunos.

Questão 13
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Na confeitaria da Tia Ruth, foram vendidas as quantidades de docinhos representadas no gráfico abaixo:

De acordo com o gráfico, quantos docinhos foram vendidos?

A) 200 docinhos.
B) 225 docinhos.
C) 1.125 docinhos.
D) 500 docinhos.

Questão 14

As miçangas estão de volta e com tudo! Mariana e Fernanda, que são grandes amigas e adoram fazer pulseiras
de miçangas, resolveram fabricar e vender para ganhar uma renda extra. Depois de um mês, elas resolveram
registrar suas vendas através de um gráfico de setores.

Observando o gráfico feito por elas e juntando as duas melhores semanas de vendas, em quais elas conseguiram
vender a maior quantidade de miçangas?

A) 2ª e 3ª semanas.
B) 1ª e 2ª semanas.
C) 1ª e 3ª semanas.
D) 2ª e 4ª semanas.

Questão 15
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Afigura abaixo representa o Tangram.

O Tangram é um quebra-cabeça chinês formado por sete peças que representam figuras geométricas. Dentre
essas sete figuras geométricas, observando os triângulos, pode-se afirmar que este quebra-cabeça possui:

A) 1 triângulo.
B) 5 triângulos.
C) 2 triângulos.
D) 7 triângulos.

O gatinho está passeando sobre a malha quadriculada que foi numerada de 1 a 25.

Ao parar na casa 13, ele fará os seguintes movimentos:

Andará 2 casas para baixo, 2 casas para a direita e depois subirá 3 casas.

Em qual número da malha quadriculada o gatinho irá parar?

A) 10.
B) 6.
C) 15.
D) 11.

Questão 16

Questão 17
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Talita resolveu fazer um lanche para suas amigas. Quando acabou de montar os sanduíches, percebeu que havia
gasto 255 gramas de queijo. Se Talita precisasse de 1 quilo de queijo para fazer mais sanduíches, estariam
faltando

A) 745 gramas.
B) 1745 gramas.
C) 1255 gramas.
D) 1000 gramas.

Questão 18

Quatro dos 72 participantes da primeira edição do se juntaram e formaram o projeto Estrelar, que
circula pelo Brasil apresentando o show " ". Nos dias 28 e 29 de outubro de 2016 foi a vez do Teatro
Municipal de Niterói recebê-los. Cada apresentação teve duração mínima de 90 minutos, iniciando-se sempre
às 19h. Qual foi o horário de término de cada apresentação?

A) 21h.
B) 19h e 90 min.
C) 20h.
D) 20h e 30 min.

The Voice Kids

Kids Tour

Questão 19

Veja a ilustração que mostra as moedas que Vilma tem:

Ela precisou comprar uma caneta e uma lapiseira usando todas as moedas que havia juntado. Podemos dizer que
o valor gasto por Vilma, expresso em notas, é:

A)

B)

C)

D)

Questão 20



Para você, a prova foi:

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

Das provas que você fez, considerou difícil:

A) Língua Portuguesa
B) Matemática
C) nenhuma
D) as duas

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 2016, 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

SUA OPINIÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA


