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LÍNGUA PORTUGUESA

LAERTE. . São Paulo: Devir/Jacarandá, 2000.Suriá, a garota do circo

O que gera humor nesse texto é o fato de:

A) o médico se assustar com a tromba do elefante.
B) a menina pedir um curativo igual para a sua amiga.
C) a menina ter quebrado o dedo.
D) a amiga da menina ser um elefante.

A Bola

O pai deu uma bola de presente ao filho. (...)
O menino agradeceu, desembrulhou a bola e disse “Legal!”. Depois começou a girar a bola, à procura de uma
coisa.

– Como é que liga? (...)
– Não tem manual de instrução? (...)
– Não precisa de manual de instrução.

O garoto agradeceu, disse “Legal” de novo e dali a pouco o pai o encontrou na frente da tevê, com a bola nova
do lado, manejando os controles do videogame.

O texto retrata a:

A) mecanização das brincadeiras infantis.
B) necessidade de manuais para brinquedos novos.
C) falta de diálogo entre pais e filhos.
D) habilidade das crianças nos jogos de videogame.

VERÍSSIMO, Luís Fernando. . Rio de Janeiro: Objetiva, 2001, p. 41.Comédias para se ler nas escolas

Questão 01 H2/H5/H12:D13

Questão 02 H5/D4
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A cigarra e a formiga

No fim da primavera, uma jovem cigarra instalou-se no alto de uma árvore e ali resolveu morar. (...)
Acigarra era uma artista que gostava muito de cantar, mas não queria saber de trabalhar. (...)
Os dias iam passando e a cigarra continuava a cantar. Às vezes ela via a formiguinha e não perdia a chance de
dizer coisas para provocar a trabalhadora. (...)
Aformiga ouvia tudo isso e ficava aborrecida. Afinal de contas, ela estava cumprindo a sua obrigação. (...)
O tempo foi passando e o clima foi mudando. (...)
Finalmente o inverno chegou. (...). Só quando a última folha da árvore caiu, ela percebeu que estava em apuros.
Ela não tinha mais onde se proteger nem onde conseguir o que comer. (...)
– “Vou falar com a formiguinha e resolvo isso num instante”
– “Você é aquela que zombou de nós durante todo o verão dizendo que não sabíamos aproveitar a vida (...)”.

A ideia central do texto está contida na seguinte expressão:

A) Primeiro o dever e depois o lazer.
B) Quem canta os males espanta.
C) Deus ajuda a quem cedo madruga.
D) O trabalho enobrece o homem.

GRISOLI, Dulcy. . 1. ed. São Paulo: FTD, 2001, p.03-24.A cigarra e a Formiga

Era uma vez um menino maluquinho. (...)
Ele era muito sabido.
Ele sabia de tudo.
Aúnica coisa que ele não sabia era como ficar quieto. (...)
Na turma em que ele andava
Ele era o menorzinho
O mais espertinho
O mais bonitinho
O mais alegrinho
O mais maluquinho. (...)

Com a repetição da expressão “o mais” nota-se que o menino era:

A) moleque.
B) divertido.
C) popular.
D) novo.

ZIRALDO. . São Paulo: Melhoramentos, 2005, p. 7-14.O Menino Maluquinho

(...) Narizinho foi espiar o que Emília estava fazendo. Encontrou-a no cantinho da sala onde era o seu “quarto”,
muito atarefada em botar os seus vestidos e brinquedos nas caixas de papelão que lhe serviam de mala. Mas
notou que Emília só botava os vestidos e brinquedos que ela, Narizinho, lhe havia dado.
Os outros, dados pela negra, jaziam no chão, amarrotados e pisados aos pés. Emília estava seriamente ofendida
e sem dúvida nenhuma preparava-se para alguma viagem. Ia arrumando as malas, ao mesmo tempo que
dialogava com o cavalinho (...).

Por que Emília estava arrumando sua mala?

A) Porque iria a uma festa.
B) Porque se preparava para uma viagem.
C) Porque queria fazer um passeio com Narizinho.
D) Porque estava feliz.

LOBATO, Monteiro. . Editora Brasiliense, 1991.Reinações de Narizinho

Questão 03 H8/D2

Questão 04 H6/D11

Questão 05 D8
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Alguns bichos reagem às ameaças de uma forma bem parecida com a nossa.
Ao perceberem que estão em perigo, eles têm duas opções: ficar e lutar ou correr o mais rápido possível.

No trecho “eles têm duas opções: ficar e lutar ou correr o mais rápido possível.”, a expressão sublinhada indica:

A) tempo.
B) modo.
C) lugar.
D) causa.

Revista Recreio. Ano 2, número 74. São Paulo, Abril 09/08/2001.

O assunto principal da matéria de capa da revista refere-se à importância:

A) dos sonhos.
B) dos dinossauros.
C) do estudo.
D) do sono.

Questão 06 D12

Questão 07 H2/H5:D3
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Texto 1

NÚMERO DE MORTES POR DENGUE NO RJ EM 2013 SOBE PARA 22

Ao todo, foram notificados 162.653 casos, entre 1º de janeiro e 14 de maio.
Quatro mortes foram confirmadas em uma semana.

Texto 2

:

O número de mortes por dengue em 2013 no estado do Rio, em novo balanço divulgado nesta terça-feira (14) pela
Secretaria de estado de Saúde, chegou a 22.Ao todo, foram notificados 162.653 casos, entre 1º de janeiro e 14 de
maio. Há uma semana o total de mortos era 18.
As mortes foram confirmadas no Rio de Janeiro (9), São Gonçalo (2), Maricá (2), Magé (1), Volta Redonda (1),
Itaocara (1), Petrópolis (1), Duque de Caxias (1), São João de Meriti (1), Pinheiral (1), Valença (1) e
Barra Mansa (1).

:

Os dois textos:

A) tratam do mesmo tema, a dengue.
B) são campanhas contra a dengue.
C) são notícias sobre a dengue.
D) indicam medidas para combater a dengue.

Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2013/05/
numero-de-mortes-por-dengue-no-rj-em-2013-sobe-para-22.html>

Acesso em 10 de junho de 2013. Texto 2:

Disponível em: < http://www.sabetudo.net/wp-content/uploads/2010/05/combate-a-dengue.jpg>
Acesso em 10 de junho de 2013.

Questão 08 H2/H14:D15
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A cigarra e a formiga

estridente

Aquele que trabalha
E guarda para o futuro

Quando chega o tempo ruim
Nunca fica no escuro

Durante todo o verão
A cigarra só cantava

Nem percebeu que ligeiro
O inverno já chegava

E quando abriu os olhos
A fome já lhe esperava
E com toda humildade

À casa da formiga foi ter
Pediu-lhe com voz sumida
Alguma coisa pra comer
Porque a sua situação

Estava dura de roer

A formiga então lhe disse
Com um arzinho sorridente
Se no verão só cantavas
Com sua voz estridente
Agora aproveitas o ritmo

E dance um samba bem quente.

No trecho (...) “Com sua voz ” (...), de acordo com a formiga, a voz da cigarra era:

A) bonita e alta.
B) afinada e melodiosa.
C) desafinada e suave.
D) forte e aguda.

Severino José. . São Paulo: Editora Hedra, 2004.Cordel

(...) Este é Pedro. É um cara super esperto, com nove anos já sabe se virar sozinho: toma ônibus para ir à escola e
frita omelete para o almoço (...)

“É um cara super esperto, com nove anos já sabe se virar sozinho”.
Aexpressão “ ” dá a entender que o menino:

A) não precisa de mais ninguém para viver.
B) vive sozinho.
C) resolve as situações do dia a dia por conta própria.
D) não tem pai nem mãe.

COELHO, Maria de Lourdes. . São Paulo: Editora Cortez, 2009.Pedro compra tudo

se virar sozinho

Questão 09 D3

Questão 10 H2/H5:D3
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MATEMÁTICA

Pedro vendeu picolés na praia e, ao final do dia, estava com 20 moedas de R$ 1,00 e 20 moedas de R$ 0,50.
Foi ao banco e trocou todas as moedas por notas de R$ 10,00. O total de notas que Pedro recebeu foi:

A) 4
B) 3
C) 2
D) 1

Na escola, a professora escreveu no quadro a decomposição de um número da seguinte forma:
5 x 1.000 + 9 x 100 + 3 x 1.

Qual foi o número que a professora escreveu?

A) 5.903
B) 5.930
C) 3.905
D) 3.095

Bruno irá visitar sua avó que mora em Itaipu. Ele mora em Maricá. Da sua casa até a casa de sua avó são,
aproximadamente, 23.000 metros. Qual a distância entre a casa de Bruno e a casa de sua avó em km?

A) 2,3
B) 2.300
C) 230
D) 23

No final do ano, Marília completará 15 anos de idade. Ela está planejando uma festa para 340 convidados e
precisará alugar mesas. Se em cada mesa cabem quatro pessoas, quantas mesas serão necessárias para
atender aos 360 convidados?

A) 1.360
B) 90
C) 85
D) 344

Questão 11 D10/H9

Questão 12 D16

Questão 13 D7/H7

Questão 14 D20/H11
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A foto mostra uma casa com seis janelas. Duas delas têm cortinas claras e as demais, cortinas escuras.
Determine a fração que corresponde às janelas com cortinas claras:

A) 4/6
B) 6/6
C) 2/6
D) 2/4

Marcos recebeu R$ 23,70 de troco, ao pagar uma compra com R$ 50,00. Quanto ele gastou nessa compra?

A) R$ 26,30
B) R$ 73,70
C) R$ 33,70
D) R$ 37,30

Joel foi ao shopping e comprou uma camiseta por R$ 129,00. Dentre as alternativas abaixo, que cédulas Joel
usará para pagar sua compra?

A) 1 cédula de 100 reais, 1 cédula de 10 reais, 2 cédulas de 5 reais e 2 cédulas de 2 reais.
B) 2 cédulas de 50 reais, 1 cédula de 20 reais, 1 cédula de 5 reais e 2 cédulas de 2 reais.
C) 1 cédula de 50 reais, 4 cédulas de 20 reais, 2 cédulas de 5 reais e 1 cédula de 2 reais.
D) 2 cédulas de 50 reais, 1 cédulas de 10 reais, 2 cédulas de 5 reais e 2 cédulas de 2 reais.

Questão 15 H12/D24

Questão 16 D25

Questão 17 D10/H9
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Lucas estuda em uma escola que iniciou o ano letivo com 1.536 alunos. Destes, 798 são meninos. Em maio,
foram matriculadas 127 meninas. Qual é o total de meninas dessa escola?

A) 1.389
B) 611
C) 2.461
D) 865

Antônio comprou uma pizza maracanã e a dividiu em 8 pedaços. Comeu apenas 3/8 da pizza.
Afração que corresponde à parte da pizza que sobrou é:

A) 2/8
B) 5/8
C) 3/8
D) 4/8

Das figuras abaixo, qual a que melhor representa a base do extintor de incêndio?

A)

B)

C)

D)

Questão 18 D19

Questão 19 D21

Questão 20 D2/H2



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


