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LÍNGUA PORTUGUESA

Conto ou não conto?

alheios

Depois de muitos anos, ainda me lembro em detalhes sobre o que eu e minha prima conversamos. Éramos muito
pequenas e eu passava as férias em sua casa. Nunca brincamos tanto, quanto naqueles dias!
Lembro-me do segredo que ela prometeu me contar.
– Olha, eu vou contar, mas é segredo! Não conte para ninguém. Se você contar eu vou ficar de mal.
– Eu não vou contar, já disse!
O segredo não era nada sério, coisa mesmo de criança naquela idade. E ela acabou contando...
– Minha mãe saiu para fazer compras e eu fiz um bolo. Eu quebrei dois ovos, misturei com a farinha de trigo e o
açúcar. Não deu nada certo. Com medo, eu arrumei tudo, joguei o bolo fora e até hoje minha mãe não sabe de
nada...
– Meu Deus, sua doida! Você teve coragem de fazer uma coisa dessas?!
– Tive. Se a minha mãe descobrir, eu não quero nem imaginar o que ela fará comigo!! Posso ficar uma semana de
castigo. Ou até mais...
A minha língua coçou. Um segredo daqueles não poderia ficar guardado. Na primeira oportunidade em que eu
fiquei sozinha, procurei minha tia, que estava preparando o almoço.
– Tia, preciso contar uma coisa pra senhora.
– Pois conte, que estou ouvindo. Não posso te dar mais atenção, senão o almoço não sai...
– É que eu tenho um segredo pra te contar e não sei se devo...
– O segredo é seu ou dos outros?
– Dos outros... Quer dizer, da prima!
– E por que você quer contar os segredos alheios?
– Bem, eu pensei que a senhora quisesse saber o que aconteceu...

Atia perguntou para a menina: “E por que você quer contar os segredos alheios?”.

Apartir da leitura do texto, o significado da palavra “ ” é:

A) dos outros.
B) da própria pessoa.
C) guardados.
D) misteriosos.

SIDNEY, Abel. . Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em 25 mai. 2013.Conto ou não conto?

O cão e a sombra

fábula

Um cão levava na boca um pedaço de carne quando, ao passar por um riacho, viu no fundo da água a sombra
da carne que parecia maior. Soltou a que levava nos dentes para tentar pegar a que via na água. O riacho levou
para sua correnteza a verdadeira carne e a sombra, ficando o cão sem uma nem outra.

O texto “O cão e a sombra” é uma . As fábulas apresentam animais como personagens e, por meio de
linguagem figurada, contam uma história que tenta transmitir uma lição moral ao homem.

Qual a alternativa que sintetiza a lição transmitida pela fábula “O cão e a sombra”?

A) Devagar se vai ao longe.
B) Aos poucos conseguimos alcançar nossos objetivos.
C) Aproveite a sorte enquanto ela está a seu favor.
D) Quem tudo quer, tudo perde.

SHAFAN, Joseph (adap). . 2008. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em 26 mai 2013.As Fábulas de Esopo

Questão 02 D12/H1

Questão 01 D18/H7
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Texto 1

limpando a gente por dentro

Texto 2

Limpar os recipientes de água

Como é gostoso um chuveiro. O chuveiro vai e por fora. Nunca tive um chuveiro.
Nunca tive uma cama e uma casa de verdade. Agora sim, tenho o meu chuveiro, tenho a minha cama, tenho a
minha casa.

MEDIDAS PARAELIMINAÇÃO DOS LOCAIS DE REPRODUÇÃO DO MOSQUITO DADENGUE

• Tampar os grandes depósitos de água
• Remover o lixo
• Fazer controle químico
•

Os dois textos usam o verbo LIMPAR, mas com sentidos diferentes. O texto 1 é o relato de Esmeralda, uma
menina ex-moradora de rua e o texto 2 são orientações do Ministério da Saúde para a população se prevenir
contra a dengue. Marque a opção que melhor explica a diferença de sentido do verbo LIMPAR em cada texto:

A) No texto 1, “limpar por dentro” é limpar dentro do banheiro; no texto 2 “limpar os recipientes de água” significa
retirar a água suja dos recipientes.

B) No texto 1, “limpar por fora” é retirar a sujeira do corpo, o mesmo sentido do texto 2, em que “limpar os
recipientes de água” significa retirar a sujeira dos recipientes.

C) No texto 1, “limpar por dentro” significa tirar a sujeira interior, maus pensamentos e sentimentos; no texto 2,
“limpar os recipientes de água” é o mesmo que retirar a sujeira.

D) No texto 1, “limpar por fora” é retirar a sujeira da alma, ou seja, a sujeira interior; já no texto 2, “limpar os
recipientes de água” é o mesmo que retirar a sujeira dos recipientes.

ORTIZ, Esmeralda do Carmo. São Paulo: Senac/Ática, 2000.

Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=23624&janela>. Acesso em 28 mai. 2013.

Por que não dancei?

A Borboleta Azul

Fifi era a lagarta que nasceu do ovo que alguma borboleta pôs sobre uma folha qualquer. Ao nascer, comia sem
parar, tanto que, quando atacava as plantas, não sobrava nenhuma folha sequer.
Mas o tempo passou... Fifi, agora, se preparava para a grande transformação; então saiu à procura de um ligar
bem tranquilo.
Depois de caminhar muito, encontrou uma árvore que ficava próxima à toca do CoelhoAmarelo.
Lá chegando, subiu, ajeitou-se sobre o tronco e lá ficou, sem comer nem beber, num jejum total.
Ao seu redor, teceu uma casca marrom e, dentro dela, adormeceu por vários dias.
Certa manhã, quando o Coelho Amarelo saía da toca, percebeu que alguma coisa muito estranha estava
acontecendo lá em cima do galho. De repente, a casca marrom se rompeu e dela surgiu uma linda BorboletaAzul.

No texto “Aborboleta azul”, a lagarta saiu à procura de um ligar bem tranquilo porque ela:

A) queria ficar mais próxima de seu amigo, o CoelhoAmarelo.
B) estava se preparando para a grande transformação.
C) havia comido todas as plantas do local onde estava.
D) ela estava com medo de ser devorada pela BorboletaAzul.

HECK, L. A. . Lajeado, RS: UNIVATES, 2006. Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em 26 mai 2013.A borboleta azul

Questão 03 D12/H1

Questão 04 D11/H5
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A bruxa e o caldeirão

Quando preparava uma sopa com uns olhinhos de couve para o jantar, a bruxa constatou que o caldeirão estava
furado. [...] Um furo pequeníssimo, quase invisível. Mas era o suficiente para, pinga, pinga, ir vertendo os líquidos
e ir apagando o fogo. [...]
Era muito aborrecido aquele furo no caldeirão. Nem a sopa do dia a dia podia cozinhar. [...] Matutou dias seguidos
no assunto e começou a desconfiar se o mercador que lhe vendera o caldeirão na feira há muitos anos atrás não a
teria enganado com material de segunda categoria. [...]
Decidiu, então, ir à próxima feira e levar o caldeirão ao mercador. Procurando na seção das vendas de apetrechos
de cozinha, a bruxa verificou que o mercador já não era o mesmo. Era o neto do outro e, claro, não se lembrava –

nem podia – das tropelias comerciais do seu falecido avô. Ficou desapontada. Perguntou-lhe, todavia, o que
podia fazer com o caldeirão furado. O mercador mirou-o, remirou-o, sopesou-o com ambas as mãos e disse:
– Este está bom é para você pôr ao pé da porta a fazer de vaso. Com uns pés de sardinheiras ficava bem bonito.
A bruxa irritou-se com a sugestão e, não fosse a gente toda ali na feira a comprar e a vender, transformava-o em
onagro.Acabou por dizer:
– A solução parece boa, sim senhor. Mas diga-me cá: se ponho o caldeirão a fazer de vaso, onde cozinho eu
depois?
– Neste novo que aqui tenho e com um preço muito em conta...
A bruxa olhou para o caldeirão que o mercador lhe apontava, sobressaindo num monte de muitos outros, de um
brilhante avermelhado, mesmo a pedir que o levassem. A bruxa, que tinha seus brios de mulher, ficou
encantada. [...]
– Pois bem, levo-o.
O mercador esfregou as mãos de contente.
– Mas aviso-o – acrescentou a bruxa. – Se lhe acontecer o mesmo que ao outro, pode ter a certeza de que o
transformarei em sapo.
O mercador riu-se do disparate enquanto embrulhava o artigo.
Os anos foram passando e a bruxa continuou no seu labor. Até que um dia deu por um furo no novo e agora velho
caldeirão. Rogou uma praga tamanha que o neto do segundo mercador que lho vendera, a essa hora, em vez de
estar a comer caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar moscas.

O final do texto narra que a bruxa rogou uma praga tão grande que o neto do segundo mercador que lhe vendera o
caldeirão, a essa hora, “em vez de estar a comer caldo na mesa com a família, estava num charco a apanhar
moscas”.

Apartir dessa informação, e da leitura de todo o texto, pode-se afirmar que o neto do segundo mercador:

A) fechou a loja e foi trabalhar no charco.
B) trocou o caldeirão furado, diferentemente de seu avô.
C) foi transformado em onagro, uma espécie de asno selvagem.
D) foi transformado em sapo.

MACHADO, José Leon. A bruxa e o caldeirão. Ilustrações de Alexandre Bandeira Rodrigues. Edições Vercial, 2003.
Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em 21 mai. 2013.

Questão 05 D4
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Brincando com o lixo: robô

O que você precisa

Como fazer
1

2

3
4
5
6

7

:

• 2 embalagens de ovos com tampa
• 1 embalagem (bandeja) de ovos
• Linha de costura ou de pesca
• Agulha para costura
• Tinta
• Pincel
• Cola quente
• Tesoura

:
. Faça o corpo e a cabeça do robô com uma embalagem de ovos com tampa.

Reserve 3 fileiras de ovos para o corpo e 1 e para a cabeça.
. Utilize outra embalagem com tampa para as pernas. Corte ao redor de cada

compartimento de encaixe dos ovos, totalizando 12 partes.
. Encaixe-os 2 a 2 com cola quente, formando 6 unidades, 3 para cada perna.
. Faça o mesmo para os braços.
. Finalize cada braço e perna com um único compartimento de encaixe dos ovos.
. Costure as unidades das pernas e dos braços utilizando a linha de costura

e amarre-as ao corpo.
. Pinte com tinta e deixe secar.

“Brincando com o lixo: robô” é um texto instrucional que ensina a construir um robô com material reciclado.

Para que serve a imagem nesse texto?

A) Mostrar como o robô ficará depois de pronto.
B) Deixar o texto mais divertido.
C) Ensinar como usar a cola quente.
D) Ilustrar o material que será utilizado para a confecção do robô.

½

PASSOS, Evandro Ferreira. Brincando com lixo: robô. Disponível em:
<http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/bitstream/handle/mec/11997/robo%201.pdf?sequence=1>.

Acesso em 22 mai. 2013.

Questão 06 D5
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É cada um que me aparece

Acha Acha

Estou na praça de alimentação devorando sem culpa um sanduíche engordativo enquanto espero minha mãe e
Malena voltarem do banheiro. Sujeito bonitinho se aproxima.
– Sozinha?
– Tô esperando minha mãe e minha irmã que foram ao banheiro.
(...)
– Gosta de baleia? - quis saber ele.
– Nunca parei para pensar nisso, mas acho que gosto...
– que gosta? ? Fala sério! Baleia é demais! Aquele bicho gordo, de nado manso, mamife dos mar.
Meus amigo tudo são louco por baleia.
– Para! Para tudo! Mamife? Ele disse em vez de mamífero dos mares? Meu Deus do céu! Sujeito
bonitinho era um sujeito burrinho! Meus amigo tudo? Que que é isso? E o cara estava na faculdade!

O sinal de exclamação pode indicar diferentes sentidos. No texto acima, as passagens “Baleia é demais!” e “Meu
Deus do céu!” indicam:

A) dúvida e alegria.
B) surpresa e medo.
C) entusiasmo e espanto.
D) decepção e dúvida.

mamife dos mar

REBOUÇAS, Thalita. Rio de Janeiro: Rocco, 2007, p.145.Fala sério, amor!

MINISTÉRIO DA SAÚDE. Campanha contra a gripe. 2013.
Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/saude/campanha/an_vacinacao_205x275.jpg>. Acesso em 26 mai 2013.

No texto apresentado, a informação principal é:

A) a prescrição médica que deve ser levada por doentes crônicos.
B) os direitos assegurados pelo SUS – Sistema Único de Saúde.
C) o alerta para a campanha de vacinação contra a gripe.
D) o fato de que as mulheres em período pós-parto serão vacinadas.

Questão 07

Questão 08

D9/H4

D17/H6
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Texto 1

Roteiro de Villa-Lobos

Texto 2

Violoncelo

:

Heitor Villa-Lobos nasce a 5 de março de 1887, na Rua Ipiranga, no Rio de Janeiro, filho do Professor Raul Villa-
Lobos e Noêmia Umbelina Santos Monteiro Villa-Lobos. [...] Professor, funcionário da Biblioteca Nacional, Raul,
também músico (violoncelista), deixou publicados compêndios de história e cosmografia. [...]
Heitor aprendeu com o pai a tocar clarineta e “era obrigado a discernir o gênero, estilo, caráter e origem das obras
como declarar com presteza o nome da nota dos sons ou ruídos que surgiam incidentalmente, como, por
exemplo, o guincho da roda do bonde, o pio de um pássaro, a queda de um objeto metal”. No aprendizado do
violoncelo, Raul teve que adaptar uma viola, de outra forma o menino Heitor não conseguiria colocar os dedos nas
cordas.

:

O violoncelo é um instrumento da família dos instrumentos de corda. Tocado
geralmente com arco, possui quatro cordas afinadas em quintas. [...]
Pelo seu tamanho, é mais comum que seja tocado apoiado ao chão por meio de
um espigão, haste de metal em sua extremidade. Usualmente, o músico deve
estar sentado, com as pernas afastadas, com o instrumento entre os joelhos e o
braço do violoncelo repousando sobre o ombro.

Heitor Villa-Lobos foi um maestro e compositor brasileiro. Ainda criança, ele
aprendeu a tocar um instrumento musical chamado . No final do texto 1, lê-se que:

“No aprendizado do violoncelo, Raul teve que adaptar uma viola, de outra forma o menino Heitor não conseguiria
colocar os dedos nas cordas.”

Após ler as informações sobre o instrumento no texto 2, marque a opção que responde a seguinte pergunta:

O menino “não conseguiria colocar o dedo nas cordas” porque:

A) Ele era grande e o instrumento muito pequeno.
B) Ele era pequeno e o instrumento muito grande.
C) O violoncelo é tocado somente com um arco, sem o auxílio dos dedos.
D) Ele só sabia tocar clarineta, um instrumento de sopro.

GRIECO, Donatello. . Brasília : Fundação Alexandre de Gusmão, 2009. 156p.
Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>. Acesso em 21 mai 2013.

VIOLONCELO. In: : a enciclopédia livre. Flórida: Wikimedia Foundation, 2010.
Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Violoncelo>. Acesso em 21 mai 2013.

(imagem) >Violoncelo (imagem). Disponível em:
<http://teca.cecierj.edu.br/index.php?palavrachave=violoncelo&tipo=>. Acesso em 21 mai 2013.

Roteiro de Villa-Lobos

Wikipédia

violoncelo

Questão 09 D4
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MEUS OITO ANOS

Oh! que saudades que tenho
Da aurora da minha vida,
Da minha infância querida
Que os anos não trazem mais!
Que amor, que sonhos, que flores.
Naquelas tardes fagueiras
À sombra das bananeiras,
Debaixo dos laranjais!
[...]
Oh! dias da minha infância!
Oh! meu céu de primavera
Que doce a vida não era
Nessa risonha manhã!
Em vez das mágoas de agora,
Eu tinha nessas delícias
De minha mãe as carícias
E beijos de minha irmã!
[...]
Naqueles tempos ditosos
Ia colher as pitangas,
Trepava a tirar as mangas,
Brincava à beira do mar;
Rezava àsAve-Marias,
Achava o céu sempre lindo,
Adormecia sorrindo
E despertava a cantar!

Após ler o poema, marque a alternativa que define o tema principal discutido pelo autor.

A) Atristeza pelas mágoas que vive agora.
B) Abeleza da natureza que antes era preservada.
C) As saudades de sua mãe.
D) As saudades do tempo em que era criança.

ABREU, Casimiro de. . Disponível em: <www.dominiopublico.gov.br>.
Acesso em 24 mai. 2013.Severino José. Cordel. São Paulo: Editora Hedra, 2004.

As primaveras

MATEMÁTICA

Joana é manicure e trabalha no Marlise´s Coiffeur. Sabendo que no último sábado ela atendeu 8 clientes que
fizeram pé e mão. Qual o valor recebido por Joana?

A) R$192,00
B) R$240,00
C) R$120,00
D) R$96,00

Questão 10 D6

Questão 11 H6/D19
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Disponível em:http://www.copa2014.gov.br/pt-br/noticia/
maracana-infografico-resume-principais-aspectos-do-estadio. Acesso em 21/05/2013 às 15h.

O Estádio Mário Filho, mais conhecido por Maracanã contabilizou 122.268 torcedores em um determinado jogo.
Foi feita uma pesquisa e considerou-se que ¼ desses torcedores eram mulheres. Qual o número de mulheres
que compareceram ao evento?

A) 122.264
B) 30.567
C) 122.272
D) 489.072

Na figura a seguir tem-se representado um canteiro, de forma retangular, ondeAna Luíza pretende plantar flores.

Assinale a alternativa que apresenta os valores do perímetro e da área do canteiro, respectivamente.

A) 10m e 6m²
B) 3m e 2m²
C) 6m e 6m²
D) 9m e 4m²

Segundo o censo do IBGE de 2010, a cidade de Niterói conta com uma estimada em
487.562 habitantes, sendo a quinta cidade mais populosa do estado.
Os números naturais também são usados para contagem e podem ser representados por pontos em uma reta
numérica, em ordem crescente, da esquerda para a direita.
Escolha a alternativa que mostra, na ordem crescente, os números que estão faltando e estão representados
pelos pontos na figura a seguir.

A) 2001, 2000, 1999, 1998
B) 1997, 1998, 1999, 2000
C) 2001, 2000, 1998, 1997
D) 1997, 1998, 2000, 2001

população

Questão 12 H10/D26

Questão 13 H3/D12-13

Questão 14 H7
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A figura a seguir é formada por polígonos e assemelha-se a uma flor. As figuras brancas são as pétalas da flor.
Quantos lados possui o polígono que representa uma pétala da flor?

A) 30
B) 25
C) 5
D) 6

Quantos quadriláteros são encontrados no quadro abaixo?

A) 11
B) 5
C) 10
D) 3

O gráfico abaixo mostra a porcentagem de alunos que ficaram com cada conceito na turma 6 F.

Se a turma 6F tem 40 alunos, quantos alunos conseguiram o conceitoA?

A) 25
B) 5
C) 10
D) 40

Questão 15 H2/D2

Questão 16 H1

Questão 17 H9
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29 de agosto - Dia Nacional de Combate ao Fumo

Fumar: faz mal pra você, faz mal pro planeta. (INCA– Ministério da Saúde)
Além dos danos à saúde (como diferentes tipos de câncer, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias,
impotência sexual no homem, infertilidade na mulher, osteoporose e catarata entre mais de 50 doenças
diretamente relacionadas ao tabagismo), ao longo da cadeia de produção do tabaco há fatores que afetam o meio
ambiente e toda a sociedade. (...)
Para cada 300 cigarros produzidos, uma árvore é sacrificada. O fumante de um maço de cigarros por dia consome
duas árvores em um mês.

Um maço contém 20 cigarros. Podemos dizer, segundo a matéria, que uma pessoa que fuma 2 maços de
cigarros por dia, consome, em um mês, o equivalente, em árvores, a:

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

Disponível em:<http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/dia_mundial_sem_tabaco/site/2012/;
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/dia_mundial_sem_tabaco/site/2012/faz_mal_pra_voce_e_pro_planeta.

Acesso em 21/05/2013 às 20h.

O apresentador de um programa de televisão foi às ruas para escolher uma pessoa e lhe oferecer 100 vezes o
valor que ela tivesse em moedas.
Franklin foi escolhido e possuía 8 moedas de R$ 0,05, nove moedas de R$ 0,10, duas moedas de R$ 0,25, uma
moeda de R$ 0,50 e duas moedas de R$ 1,00.

Qual a quantia que Franklin recebeu do programa?

A) R$ 43,00
B) R$ 4,30
C) R$ 430,00
D) R$ 4.300,00

Observe a figura a seguir e escolha a alternativa CORRETA, com a fração que representa a parte pontilhada.

A)

B)

C)

D)

Questão 18 D26

Questão 19 H9/D22

Questão 20 H10/D26
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CIÊNCIAS

Publicação na revista científica britânica “Nature Geoscience”, em dezembro de 2008, que trata de uma
discussão sobre a origem da vida na Terra, baseada na teoria dos impactos dos meteoros nos mares primitivos,
possibilitando a formação de moléculas orgânicas.

Para a origem da vida na Terra nos mares primitivos, tornava-se necessária a formação de:

A) moléculas orgânicas complexas.
B) uma atmosfera rica em gás carbônico.
C) plantas que realizassem fotossíntese.
D) animais que se reproduzissem através de ovos.

Adaptado de: Folha de S. Paulo em 07/02/2008
Acessado em: http://www.folha/ciencia/ult.3060476314.html

BARROS, C.; PAULINO, W. Ciências: o meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Ática, 2011.

O estudo das camadas da Terra é realizado na superfície, observando seus fenômenos. As camadas da
Terra possuem duas abordagens distintas, uma segundo a composição química e a outra conforme o
comportamento físico.

São fatores que contribuem para a formação da crosta terrestre:

A) os movimentos de rotação e translação da Terra
B) animais herbívoros, construção de edifícios e rios.
C) plantas, animais e a respiração.
D) vento, água e temperatura.

Acessado em: http://www.brasilescola.com/geografia/estrutura-terrestre.htm

Veja a tabela demonstrativa da vazão de rios dos países mais ricos em água doce:

Apesar do Brasil, ser o país com maior vazão de água doce dentre os países mais ricos em água doce, a poluição
é um dos maiores problemas ambientais da atualidade porque, diariamente, esgotos, produtos químicos são
lançados nos rios, mares e lagos que prejudicam a vida dos seres que habitam o local, tornando-a imprópria para
uso humano. Isso se deve:

A) aos peixes e outros animais aquáticos que utilizam todo oxigênio dissolvido nas águas dos rios.
B) ao despejo de produtos químicos das indústrias e do esgoto doméstico lançados sem qualquer

tratamento nos rios.
C) a utilização da água dos rios para a prática de esportes pelos homens.
D) ao fato da água ser utilizada para gerar energia elétrica.

REBOUÇAS, Aldo et al. Águas doces do Brasil. São Paulo: Escrituras, 1999.

Brasil 6.220 km³/ano
Rússia 4.059 km³/ano
Estados Unidos 3.760 km³/ano
Canadá 3.290 km³/ano
China 2.800 km³/ano

Questão 21

Questão 22

H5

H6

Questão 23 H1/D1
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O sistema público de abastecimento de água é composto das seguintes etapas:

1 _____ feita em mananciais de superfície ou subterrâneos.
2 _____ o transporte de água entre o manancial e o restante do sistema.
3 _____ reduz ao mínimo desejável as impurezas presentes na água, tornando-a potável.
4 _____ acumula a água para atender às variações de consumo.
5 _____ a água potável é encaminhada dos reservatórios para a população.

Assinale a alternativa que apresenta a ordem correta das palavras que preenchem as lacunas acima:

A) captação, adução, reservação, tratamento, distribuição.
B) adução, distribuição, captação, reservação, tratamento.
C) captação, adução, tratamento, reservação, distribuição.
D) captação, distribuição, tratamento, adução, reservação.

a

a

a

a

a

Acessado em: http://www.mooblo.com.br/mapa-mundi.html

Olhando o desenho do Mapa Múndi acima, qual a quantidade aproximada de água e de terra que podemos
encontrar no planeta?

A) Amesma quantidade de água e de terra.
B) Amaior parte é de terra.
C) Amaior parte é de água salgada.
D) Amenor parte é de água salgada.

Questão 24 H20

Questão 25 H19
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No dia 09 de maio de 2013, a concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera medida diariamente pelo
Observatório , no Havaí, ultrapassou a marca de 400 partes por milhão (ppm) pela primeira vez desde
o início das medições, em 1958. Segundo os pesquisadores, o valor é simbólico, pois nunca foi atingido durante
toda a história da humanidade — pesquisas mostram que a última vez em que a concentração do gás na
atmosfera chegou a um nível tão alto foi há mais de três milhões de anos.
O dióxido de carbono emitido para a atmosfera pela queima de combustíveis fósseis e outras atividades humanas
é o principal gás do efeito estufa, contribuindo com grande parte do aquecimento global. Assim que é emitido, o
gás se espalha pela atmosfera — onde permanece por milhares de anos —, aprisionando a radiação do Sol e
impedindo que o calor seja dissipado do planeta. Os dados do IPCC (o painel de mudanças climáticas da ONU)
sugerem que a concentração de 450 ppm representa o limite a partir do qual o aquecimento ganharia uma
dinâmica que poderia prejudicar a existência humana sobre o planeta. O ideal, ainda de acordo com o IPCC,
seria manter a concentração abaixo de 450 ppm para evitar que a temperatura subisse acima dos 2 graus Celsius,
limite capaz de provocar danos no ecossistema.

A reportagem da revista Veja trata do aumento da concentração de um dos poluentes do ar, o dióxido de carbono
(CO ), que pode causar danos aos ecossistemas e também à saúde do ser humano.
Além do dióxido de carbono (CO ), existem outros poluentes, suspensos no ar como o monóxido de carbono
(CO), o ozônio, compostos de enxofre e material particulado, que também podem causar alterações e doenças.
Assinale a alternativa que apresenta alguns dos efeitos mais comuns dos poluentes atmosféricos na saúde
humana:

A) problemas respiratórios, como asma, bronquite e irritações de garganta e olhos.
B) doenças renais, levando à necessidade, em casos mais graves, de transplante dos rins.
C) cáries e problemas nas gengivas, causando perda de sangue.
D) doenças sexualmente transmissíveis, sendo necessário o uso de preservativos.

Mauna Loa

Adaptado de: Revista Veja. Notícias de Ciências.
Disponível em: http://veja.abril.com.br/noticia/ciencia/concentracao-de-co2-na-atmosfera-ultrapassa-marca-pre-historica

Publicado em: 10 de mai. 2013. Acesso em: 21 de mai. 2013.

2

2

Com relação ao ciclo da água, observa-se que o calor do sol provoca a _____ da água dos mares, rios e lagos.Ao
chegar nas camadas mais altas da atmosfera, a água no estado gasoso sofre o processo de _____ e, em seguida
_____, caindo sob a forma de chuva.
Conforme o texto, assinale a opção que apresenta as palavras que preenchem as lacunas acima na ordem
correta:

A) precipitação, sublimação e evaporação.
B) evaporação, condensação e precipitação.
C) sublimação, evaporação e precipitação.
D) evaporação, precipitação e condensação.

Questão 26 H26

Questão 27 H18
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A descoberta de um esqueleto intacto e bem preservado do que pode ser o mais antigo ancestral das aves,
batizado de e cuja idade está em torno de 160 milhões de anos, é relatada por pesquisadores belgas
na revista "Nature".
Recentemente, novos fósseis descobertos por cientistas chineses levaram a um questionamento dessa
classificação.Aave primitiva foi, então, colocada entre os dinossauros com penas.
Agora, a nova pesquisa propõe retornar o ao grupo dos ancestrais das aves. O fóssil, descoberto
na Alemanha, tinha asas e penas como as das aves, mas patas, dentes e cauda longa e ossuda como os de um
dinossauro.

A ciência responsável pelo estudo dos fósseis é chamada de Paleontologia. Os fósseis podem ser formados por
restos ou vestígios de seres vivos.

Qual a importância dos fósseis para a Ciência?

A) Colaborar apenas com os estudos dos Entomólogos.
B) Atrapalhar os estudos científicos.
C) Ilustrar os livros didáticos.
D) Provar a existência de organismos que viveram no passado e evidenciam a evolução dos seres vivos.

Aurornis xui

Archaeopteryx

Acessado em:http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2013/05/
1287186-fossil-achado-na-china-e-candidato-a-mais-antigo-ancestral-das-aves.shtml

Segundo dados divulgados, recentemente, na Folha de São Paulo nível de gás carbônico no ar atinge marca
histórica. Pela primeira vez na história humana, a concentração do dióxido de carbono na atmosfera passou a
marca das 400 ppm (partes por milhão). A última vez que tanto gás-estufa estava no ar foi há muitos milhões de
anos, quando o Ártico não era coberto de gelo, o Saara era coberto por savana e o nível do mar era até 40 metros
mais elevado do que hoje.

Analise as diferentes explicações sobre o efeito estufa:

|- Fenômeno natural responsável em manter as temperaturas atmosféricas dentro de limites adequados à vida;
II - A energia solar absorvida pela Terra é devolvida para o espaço em forma de calor; mas o CO2 existente na
atmosfera reflete parte do calor de volta para a superfície;
III -A intensificação do efeito estufa ocasiona o aquecimento global;
IV - O excesso do gás carbônico não apresenta nenhum dano à saúde do homem.

Sobre as explicações acima, assinale a alternativa correta.

A) Somente I, II e III estão corretas.
B) Somente I, III e IV estão corretas.
C) Somente III e IV estão corretas.
D) Somente II e IV estão corretas.

Acessado em: http://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2013/05/1276619-nivel-de-gas-carbonico-no-ar-passa-marca-historica.shtml

Questão 28 H7

Questão 29 H5
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É preciso tomar muito cuidado com a água que bebemos e que preparamos nossos alimentos, principalmente se
não soubermos de onde ela vem. Mesmo tratada, pode ser contaminada com micróbios e materiais diversos
durante o seu trajeto até às nossas casas.

Aágua, em nossa casa, para ser consumida com segurança, deve:

A) ser filtrada ou fervida.
B) ser ingerida sem qualquer tratamento.
C) ser armazenada em recipientes sem tampa.
D) ser tratada com substâncias usadas em piscinas.

BARROS, C.; PAULINO, W. : o meio ambiente. 4. ed. São Paulo: Ática, 2011.Ciências

Questão 30 H3



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 31

Questão 32

Questão 33

Questão 34

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 35

Questão 36


