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LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 01

Ironicamente, a solução para o aquecimento global pode estar numa criatura que adora calor: a bactéria
, que vive dentro de vulcões submarinos onde a temperatura chega a 100 graus. Numa

experiência feita pela Universidade da Geórgia, nos EUA, esse micróbio recebeu cinco genes de outra bactéria
[...] e dessa mistura saiu uma criatura capaz de algo muito útil: alimentar-se de CO2. [...] Seria possível criar
usinas de absorção de CO2, que cultivariam o micróbio em grande escala, para frear o aquecimento global [...].

No verão de 2013, pela primeira vez, Ana Paula quase desmaiou de tanto calor. Ela percebeu que estava mais
quente do que no ano anterior e, de acordo com seu professor de Ciências, esse aumento na temperatura era
consequência do aquecimento global. O texto acima, que fala sobre aquecimento global, tem como ideia principal
o fato de:

A) que, numa experiência, esse micróbio recebeu cinco genes de outra bactéria.
B) que seria possível criar usinas de absorção de CO2 para frear o aquecimento global.
C) a solução para o aquecimento global poder estar numa bactéria chamada .
D) a bactéria vive em vulcões submarinos onde a temperatura chega a

100 graus.

Pyrococcus furiosus

Pyrococcus furiosus
Pyrococcus furiosus

NOGUEIRA, Salvador. . In Superinteressante, edição 318 – São Paulo:Abril, maio/2013.Cientistas criam bactéria que come o CO2 do ar

Questão 02

ABC

Quando a gente aprende a ler, as letras, nos livros, são grandes. Nas cartilhas – pelo menos nas cartilhas do meu
tempo – as letras eram enormes. Lá estava o A, como uma enorme tenda. O B, com seu grande busto e sua
barriga ainda maior. O C, sempre pronto a morder a letra seguinte com sua grande boca. [...].Até o Z, que sempre
me parecia estar olhando pra trás. Talvez porque não se convencesse que era a última letra do alfabeto e
quisesse certificar-se de que atrás não vinha mais nenhuma.

No texto, o narrador imagina uma tenda para a letra A, um busto e uma barriga para a letra B, uma boca enorme
para a letra C e diz que o Z estaria olhando para trás. O narrador, portanto:

A) relaciona imagens e ideias ao formato das letras maiúsculas lidas na cartilha.
B) cria histórias que começam com as letras lidas na cartilha.
C) pensa em objetos que comecem com as letras lidas na cartilha.
D) decora o nome das letras, imaginando histórias para as letras lidas na cartilha.

VERÍSSIMO, Luis Fernando. . Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 113.Comédias para se ler na escola
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GOMES, Clara. . Disponível em: <http://bichinhosdejardim.com>.Acesso em 19/05/2013.Bichinhos de jardim

Tuta resolve escrever uma cartinha que diz: “Obrigado por VOCÊ fazer a diferença!”. Assinale a alternativa que
mostra quem é seu interlocutor, ou seja, para quem ele escreve.

A) Aprofessora dele.
B) Atia, irmã da mãe dele.
C) O leitor da tirinha.
D) ATeteca, uma amiguinha da escola.

Questão 04

Questão 03

O resgate dos animais – capítulo 1

A estória que vamos conhecer agora se passa na Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira abrange nove
estados do nosso país que são: Pará, Roraima, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e
Maranhão.
Era um dia aparentemente comum na floresta, tudo corria como de costume. Os animais iam e vinham por todos
os lados, em seus afazeres diários. Alguns pássaros cantavam alegremente anunciando o raiar do dia, outros
alimentavam seus filhos lhes dando comida no bico, outros construíam seus ninhos nos galhos das árvores, os
peixes nadavam de um lado para o outro em busca de seus alimentos e os mamíferos saíam em suas caçadas
atrás de comida para si e seus filhos.
Na beira do lago, vaidosa como sempre, a Pavoa tomava seu banho matinal. Ao sair da água se sacudiu
delicadamente para se secar e, depois de enxuta, olhando para o próprio reflexo na água, pôs-se a pentear com o
bico as suas belas plumas coloridas.

Releia o primeiro parágrafo:

“A estória que vamos conhecer agora se passa na Amazônia brasileira. A Amazônia brasileira abrange nove
estados do nosso país que são: Pará, Roraima, Amazonas, Amapá, Acre, Rondônia, Mato Grosso, Tocantins e
Maranhão.”

Nesse trecho, os dois-pontos ( : ) servem para:

A) dizer onde se passa a estória contada.
B) apresentar os nove estados que aAmazônia brasileira abrange.
C) introduzir uma explicação de como é aAmazônia brasileira.
D) indicar a fala de uma personagem.

NASCIMENTO, D. A. – O Resgate do Animais. Belém, 2008. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>. Acesso
em 21/05/2013.

Eu que Vi, eu que Vi
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Meiguice

Deram à linda Clarisse
uma gatinha mimosa,
tão branca, tão carinhosa,
tão engraçada, tão mansa
que a encantadora criança
por nome lhe pôs — Meiguice.

Tinha bom leite ao almoço
e biscoitos e bolinhos;
dormia em sedas e armarinhos,
e ronronava fagueira
quando sentia a coleira
de fita azul, no pescoço.

Clarisse amava deveras
a bichinha cor de neve
e a gata, nervosa e leve,
adorava a pequenita;
e tinham graça infinita,
estas amigas sinceras!

Qual o nome da gatinha descrita no poema?

A) Clarisse.
B) Mimosa.
C) Cor de Neve.
D) Meiguice.

VIEIRA,Adelina Lopes. . Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>.Acesso em 21/05/2013.Meiguice

Questão 06

Questão 05

O leão Praxedes

Na imensa planície africana existia um leão com dentes enormes e afiados. Chamava-se Praxedes. Era só o
Praxedes abrir sua boca, balançar a densa juba e fazer explodir seu urro, ouvido a 50 quilômetros de distância,
para que toda a floresta tremesse de medo. Os macacos trepavam até os galhos mais altos, as hienas paravam
de sorrir e corriam mais do que os veados, os outros leões abaixavam a cabeça e enfiavam o rabo entre as pernas.

De acordo com o texto, quando o Leão Praxedes rugia, “[...] Os macacos trepavam até os galhos mais altos, as
hienas paravam de sorrir e corriam mais do que os veados, os outros leões abaixavam a cabeça e enfiavam o rabo
entre as pernas” (linhas 3-4).

No trecho, a expressão “ENFIAVAM O RABO ENTREAS PERNAS” significa:

A) deitavam-se para descansar.
B) envergonhavam-se por algo que fizeram de errado.
C) encolhiam-se de medo; dar-se por vencido.
D) fortaleciam-se; lutavam por seu espaço.

LAGE, Tarcísio. . Edição doAutor, 2009. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>.Acesso em 21/05/2013.O leão Praxedes
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Questão 07

VAZ, Marcos. : combate à dengue. 2008. Disponível em: <http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/ handle/mec/13427>.
Acesso em 22/05/2013.

Curitibinha

Esse trecho é parte de uma história em quadrinhos que fala sobre o combate ao vírus da dengue. Sabemos que o
, mosquito transmissor da doença, reproduz-se em água parada. Por isso, ele pode estar em

objetos expostos no quintal, que podem acumular água da chuva.

Ao descobrir que o pneu usado para brincar pode ser um criadouro do mosquito e que deve guardá-lo na
garagem, qual a reação do menino?

A) Fica desesperado e começa a rezar pedindo proteção.
B) Ajoelha-se e agradece por não ter contraído a doença.
C) Pede ajuda às pessoas de Luz dos Pinhais para combater o mosquito.
D) Retira o pneu do quintal imediatamente, pois a doença é perigosa.

Aedes aegypti
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Questão 08

Toda a criança deve ler e escrever até os 8 anos

Toda criança deve estar plenamente alfabetizada até os 8 anos. A idade corresponde ao 3º ano [...] do ensino
fundamental. No entanto, 8,3% dos meninos e meninas de 7 a 14 anos não sabem ler ou escrever.A informação é
da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) e faz parte do relatório Situação da Infância e da
Adolescência Brasileira 2009 – O Direito deAprender, do UNICEF.

Esse índice de analfabetismo é bem superior ao de crianças da mesma faixa etária que estão fora da escola, que
é de 2,4%.Aconclusão é que muitos estudantes estão nas salas de aula, mas não aprendem.

Quando se diz que “TODA CRIANÇA deve estar plenamente alfabetizada até os 8 anos.”, o efeito de sentido que
se deseja produzir é dizer que, até os 8 anos de idade, devem saber ler e escrever:

A) alguns meninos e algumas meninas.
B) todos os meninos e meninas.
C) apenas os meninos.
D) apenas as meninas.

UNICEF. , nº 109. Brasília, setembro de 2009. Disponível em: http://www.unicef.org/brazil/pt/ rpi_setembro2009.pdfRádio pela infância

Um Apólogo

Era uma vez uma agulha, que disse a um novelo de linha:
— Por que está você com esse ar, toda cheia de si, toda enrolada, para fingir que vale alguma coisa neste mundo?
— Deixe-me, senhora.
— Que a deixe? Que a deixe, por quê? Porque lhe digo que está com um ar insuportável? Repito que sim, e falarei
sempre que me der na cabeça.
— Que cabeça, senhora? A senhora não é alfinete, é agulha. Agulha não tem cabeça. Que lhe importa o meu ar?
Cada qual tem o ar que Deus lhe deu. Importe-se com a sua vida e deixe a dos outros.
— Mas você é orgulhosa.
— Decerto que sou.
— Mas por quê?
— É boa! Porque coso. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os cose, senão eu?
— Você? Esta agora é melhor. Você é que os cose? Você ignora que quem os cose sou eu, e muito eu?
— Você fura o pano, nada mais; eu é que coso, prendo um pedaço ao outro, dou feição aos babados [...]
— Sim, mas que vale isso? Eu é que furo o pano, vou adiante, puxando por você, que vem atrás, obedecendo ao
que eu faço e mando [...]
— Também os batedores vão adiante do imperador.
— Você é imperador?
— Não digo isso. Mas a verdade é que você faz um papel subalterno, indo adiante; vai só mostrando o caminho,
vai fazendo o trabalho obscuro e ínfimo. Eu é que prendo, ligo, ajunto...

Releia o trecho:

“— É boa! Porque COSO. Então os vestidos e enfeites de nossa ama, quem é que os COSE, senão eu?
— Você? Esta agora é melhor. Você é que os COSE? Você ignora que quem os COSE sou eu, e muito eu?”

Após ler todo o texto, marque o significado da palavra “coser”.

A) Cozinhar.
B) Enrolar.
C) Enfeitar.
D) Costurar.

ASSIS, Machado de. . Pará: NEAD. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>.Acesso em 25/05/2013.Um apólogo

Questão 09
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A viagem da matéria orgânica

O lixo

LIPOR - Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto. . Disponível em:
http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/15264.Acesso em 23/05/2013.

A d a p t a d o d e : P A S S O S , E . F . : S e r p e n t e . D i s p o n í v e l e m :
<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/11981>. Acesso em 26/05/2013.

A viagem da matéria orgânica

B r i n c a n d o c o m o l i x o

O lixo compromete a qualidade do ar, do solo, das águas superficiais e subterrâneas e, dessa forma, da
qualidade de vida.Aadoção de práticas de coleta seletiva do lixo e o uso da técnica de compostagem reduzem
esses danos ambientais. Além disso, a partir do lixo é possível fazer inúmeros objetos, utensílios, brinquedos,
arte e adubo natural.

A reutilização do lixo e a reciclagem são processos muito importantes para a preservação das fontes naturais,
muitas vezes não renováveis, e também para a minimização do acúmulo de lixo em aterros.

Apartir da leitura dos dois textos, assinale a opção que corresponde à definição de “compostagem”:

A) Reaproveitamento de lixo orgânico.
B) Práticas de coleta seletiva do lixo.
C) Crescimento de plantas novas.
D) Redução de danos ambientais.

Questão 10
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Questão 11

Na língua portuguesa, existem algumas palavras chamadas polissêmicas, ou seja, têm mais de um significado.
Observe:

manga = fruta

Apalavra HISTÓRIAé polissêmica. Quando estamos contando um caso que foi inventado, referimo-nos a um tipo
específico de história, que é chamado de:

A) Vivência.
B) Conhecimento.
C) Ficção.
D) Memória.

manga = de camisa
portaldoprofessor.mec.gov.br blogdofialho.wordpress.com

HISTÓRIA

Questão 12

www.canstockphoto.com.br

Atualmente, existe uma grande preocupação com a medição de tempo, por isso estamos constantemente
preocupados com as horas e olhamos sempre para o relógio. Mas existem outras formas de organizar o tempo,
como o calendário. Hoje em dia, sabemos da existência de vários calendários, porém, o mais utilizado é o
_________________, que tem como marco inicial o _________________.

Assinale a alternativa que completa as lacunas.

A) cristão – nascimento de Cristo.
B) judeu – nascimento de Cristo.
C) muçulmano – nascimento de Maomé.
D) chinês – nascimento de Buda.
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Questão 13

1 -
Adrianowirz.blogspot.com. Acesso em 23/05/2013.

2 -
www.colorirgratis.com. Acesso em 20/05/2013.

3 -
colorir-e-pintar.blogspot.com. Acesso em 23/05/2013.

4 -
www.miniweb.com.br. Acesso em 23/05/2013.

Identifique quais as imagens que marcaram época e passaram para a história como fatos históricos.

A) Somente 1, 3 e 4.
B) Somente 1 e 2.
C) Somente 2 e 3.
D) 1, 2, 3 e 4.
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Questão 14

O trabalho do historiador nunca pode ser considerado pronto, acabado e definitivo.

Ao analisarmos a frase, temos a seguinte conclusão:

A) O trabalho do historiador é muito instável, pois como é uma atividade que não depende de
nenhuma outra disciplina é muito desgastante.

B) É um trabalho que demanda muito tempo e disponibilidade para fazer muitas viagens, pois do contrário, não
se pode confirmar as fontes.

C) Como as pesquisas estão em processo contínuo, a qualquer momento podem surgir novas
informações.

D) Como as pesquisas não possuem bases confiáveis, podem ser desmentidas a qualquer
momento.

“O historiador trabalha para seu tempo, e não para a eternidade”.
França, Eduardo D'Oliveira. . In: Revista de História. São Paulo, USP, nº 7, 1951. p. 134.Ateoria geral da História

Questão 15

anjoseguerreiros.blogspot.com.Acesso em 23/05/2013.

“[...] Hoje, as atividades de caça e coleta são representadas pelos bosquímanos, esquimós e aborígenes
australianos. Eles abrangem apenas algumas centenas de milhares do total da população mundial, mas
fornecem uma possibilidade valiosa e única de compreensão das atividades primitivas humanas. [...]”

O texto fala de uma realidade atual que não difere do que vimos durante um período histórico, em que os seres
humanos precisavam retirar da natureza o que era necessário para a sua sobrevivência. Isso permaneceu
inalterado até que, através da Revolução Agrícola, passaram a produzir seus alimentos. Estamos nos referindo
ao período denominado:

A) Cenozóico.
B) Paleolítico.
C) Idade Média.
D) Idade dos Metais.
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Questão 16

artigosdehistoria.blogspot.com http://www.meuadvogado.com.br. Acesso em 19/05/2013.

O primeiro Código Jurídico que se tem notícia, foi feito na antiga Mesopotâmia, pelo rei Hamurábi. Na verdade ele
não criou, ele reuniu as normas que eram utilizadas no período para cada delito cometido. Para evitar os
excessos, quando puniam quem cometia delitos, ele se inspirou no princípio de Talião, que tinha como regra
aplicar:

A) uma pena alternativa, para que o infrator pudesse aprender com o erro.
B) um castigo proporcional ao delito cometido “olho por olho, dente por dente”.
C) um castigo de maneira que levasse a pessoa à morte para servir de exemplo.
D) uma pena branda que comovesse o infrator, de modo que ele ficasse recuperado.

Questão 17

www.historiadetudo.com barbietravassos.wordpress.com

A civilização egípcia é uma das mais importantes da antiguidade. Suas obras arquitetônicas se preservaram
através dos tempos dando mostras de como um povo se fez forte em uma terra com tão poucos recursos e como é
possível, através de organização, driblar um meio hostil e aproveitar as condições a seu favor. Sua religião
apresentava características bem diferentes das outras estudadas até então. Sobre essa civilização leia com
atenção as afirmações a seguir:

I. Ela era monoteísta, ou seja, acreditava em um só deus: o faraó.
II. Ela era politeísta, acreditava em vários deuses que tinham formas de animais e humanos

(antropozoomórfica).
III. Ela mumificava seus mortos, para conservar seus corpos, na esperança de que um dia, após o

julgamento de sua alma, voltariam para usá-los.
IV. Amumificação era um processo feito para todos, independente da classe social.

Assinale a alternativa que apresenta o(s) item(ns) correto(s):

A) Somente II e III estão corretas.
B) Somente I e II estão corretas.
C) Somente II está correta.
D) Somente I está correta.
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Questão 18

portaldoprofessor.mec.gov.br. Acesso em 19/05/2013

O historiador Heródoto, que visitou a região do(a) _________, no século V a. C., descreveu-a como uma “dádiva
do _______”. O húmus fertilizador que o rio deixava após suas inundações periódicas, aliado ao trabalho
desenvolvido pelas comunidades locais, fez da região uma das mais importantes e prósperas da antiguidade.

Estamos nos referindo, respectivamente, ao:

A) Índia – Nilo.
B) Mesopotâmia – Ganges.
C) Egito – Nilo.
D) Egito – Ganges.

Questão 19

revistaescola.abril.com.br .

Bertolt Brecht
http://literaturaemcontagotas.wordpress.com. Acesso em 26/05/2013.

(Perguntas de um trabalhador que lê).
Quem construiu Tebas, a cidade das sete portas?
Nos livros estão nomes de reis; os reis carregaram pedras?
E Babilônia, tantas vezes destruída, quem a reconstruía sempre? [...]

Ao lermos esse trecho do poema de Bertolt Brecht, chegamos à seguinte conclusão:

A) Algumas personagens históricas são tão superiores aos demais humanos, que são capazes de realizar feitos
impensáveis, sem a ajuda de ninguém.

B) Algumas pessoas têm a capacidade de fazer com que os outros seres humanos façam o seu trabalho e não
queiram aparecer nos livros de história, deixando que todos pensem que fez tudo sozinho.

C) A culpa de figurarem em livros somente o nome de algumas personagens da história, é única e
exclusiva da pessoa que faz essas narrativas. Elas acabam omitindo determinados nomes, com o objetivo de
economizar espaço nos livros.

D) Embora nos livros figurem apenas alguns nomes, pela realização de determinados feitos, eles não seriam
capazes de fazê-los sozinhos. Portanto, todos nós somos importantes para a construção da História.
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Questão 20

dentrodomodernotemoantigo.blogspot.com. Acesso em 19/05/2013

Ao observarmos essa imagem, dando maior atenção às roupas e aos aparelhos eletrônicos que transportam,
podemos concluir que:

A) a História vive em constante transformação, assim como os acessórios visualizados. Porém essas mudanças
são feitas sempre através de muito derramamento de sangue.

B) assim como a História, os cortes de cabelo, as roupas e os acessórios eletrônicos que usamos
estão em constante transformação, visando adequação ao nosso tempo.

C) tudo na vida é permanente, assim como as verdades históricas que são elaboradas após as pesquisas do
historiador.

D) algumas coisas mudam, como os acessórios eletrônicos usados na gravura. Somente a história não pode, de
maneira alguma, ser revisada.


