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LÍNGUA PORTUGUESA

Cães e gatos na Ilha Grande:
Conscientização e amor podem fazer diferença

Abandono e maus tratos fazem parte de um lado triste da realidade sofrida por muitos animais aqui na Ilha
Grande. Nem é preciso procurar muito, a cada esquina, restaurante e até mesmo nas praias, podemos ver a
quantidade de cachorros (e gatos, mais escondidos, é claro) nas ruas. Observando atentamente muitos têm
donos, porém a grande maioria são filhos de crias indesejadas as quais foram jogadas fora à própria sorte, e
talvez sorte não seja a palavra adequada, afinal passar fome, frio, agressões e envenenamento nem de longe
pode ser considerado bom.

Só para se ter uma ideia, nos últimos 3 anos e meio, 326 animais, entre cães e gatos, foram abandonados
na porta do do Nick, no Abraão, e 60% deles foram adotados por turistas, isso sem contar os que
frequentemente são deixados na porta da casa do Edson (cachorreiro também do Abraão), como tantos outros
que são deixados nas portas dos “amantes” de animais e ainda os que já tivemos conhecimento de serem jogados
ao mar ou abandonados na mata sem chance de sobrevivência.

[...]

O assunto principal do texto é:

A) o aumento do número de turistas em Ilha Grande.
B) o abandono e os maus tratos sofridos por animais em Ilha Grande.
C) a conscientização e o amor de Nick, o dono do .
D) os problemas causados pelos animais em Ilha Grande.

pet shop

pet shop

Fonte: Revista Voz Nativa. Disponível em: <https://issuu.com/projetovoznativa/docs/voznativa_08>.
Acesso em: 10 dez. 2016.

Leia atentamente a tirinha:

O pai deArmandinho estava falando sobre que tipo de ?

A) Um conjunto de panelinhas de plástico.
B) Um brinquedo de criança.
C) Uma panela pequena usada em casa.
D) Um grupo fechado de amigos.

Fonte: Folha de S. Paulo: Folhinha. Tiras de Armandinho. Disponível em: <http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/27431-tiras-de-
armandinho#foto-436473> . Acesso em: 22 dez. 2016.

panelinhas

Questão 01

Questão 02
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Disponível em: <http://www.acmun.org.br/noticias.asp?id=34&OP=noticia>. Acesso em: 13 dez. 2016.

De acordo com o texto:

A) o racismo necessita de tratamento médico.
B) o racismo deve ser denunciado.
C) devemos fazer silêncio em hospitais.
D) a liberdade de expressão não pode ser limitada.

Questão 03

Disponível em: <http://www.portaldapropaganda.com.br/portal/propaganda/19648-bossa-nova-na-campanha-da-hortifruti>.
Acesso em: 11 jan. 2017.

Esse texto tem como finalidade:

A) fazer a propaganda de uma empresa.
B) recomendar o turismo no Rio de Janeiro.
C) informar que verduras fazem bem à saúde.
D) divulgar um show de bossa nova.

Questão 04
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Leia os dois textos e depois responda:

O é um mosquito de origem africana que teve sua primeira descrição realizada no Egito (daí a
origem de seu nome). Ele provavelmente chegou aos outros continentes graças às embarcações saídas da
África. Com ampla distribuição pelo globo, o mosquito da dengue é adaptado ao ambiente urbano, onde encontra
vários reservatórios ideais para sua fase larval. No Brasil, o foi identificado pela primeira vez em
1898 e atualmente é encontrado em todos os estados. [...]
Conhecido popularmente como mosquito da dengue, em virtude da capacidade de transmitir os quatro sorotipos
da doença, o também é responsável pela transmissão da febre amarela, da febre e da

.

Texto 2

[...]
Através destas rimas
Deste meu recital,
Abordarei um assunto
De repercussão nacional,
Estou falando do mosquito

, o maldito
Que é temor mundial.

Preto com manchas brancas
Um verdadeiro perigo.
Deve ser exterminado
Não podemos dar abrigo.
Amelhor forma de combater
É nunca deixar nascer
Esse nosso inimigo.

Comparando-se os dois textos, percebe-se que:

A) os dois textos tratam das características das doenças que o mosquito transmite.
B) os textos tratam de assuntos diferentes e os dois utilizam a linguagem poética.
C) os dois textos tratam do mesmo assunto, mas se diferenciam quanto à forma.
D) os dois textos apresentam informações sobre como combater a dengue.

Texto 1

Aedes aegypti

Aedes aegypti

Aedes aegypti chikungunya
zika

Aedes aegypti

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/doencas/o-mosquito-dengue.htm>. Acesso em: 11 dez. 2016.

PAIVA, Orlando. Disponível em: <http://www.meionorte.com/blogs/baixoparnaiba/cordel-da-
dengue-chikungunya-e-zika-virus-319450>. Acesso em: 11 dez. 2016.

Blog Meio Norte.

Questão 05

Há muito tempo existe
Causando preocupação.
Agora mais do que nunca
É o centro da atenção.
Esse pernilongo rajado
Tem que ser eliminado
Sem nenhuma compaixão.

O vírus de três doenças
Ele pode transmitir.
Através de água parada
Consegue se reproduzir.
Desde o período colonial
Que este mosquito do mal
Existe por aqui.
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Questão 06

Disponível em: <http://www.satelitelogistica.com/campanha-carnaval-2014>. Acesso em: 11 jan. 2017.

Associando o texto às imagens, verifica-se que, na campanha acima, a imagem do pandeiro representa:

A) o acidente de trânsito.
B) o carnaval.
C) o álcool.
D) a Polícia Rodoviária Federal.

Questão 07

A aventura do teatro

Ahistória

Outro dia, me perguntaram:
– De onde é que você tira todas essas histórias que escreve?
Respondi:
– Tiro da minha cabeça.
– Então, é só tirar a ideia da cabeça e pronto?
– Pronto, nada – disse eu – aí é que a coisa começa a ficar difícil. Primeiro a gente tem que aprender a

escrever bem o Português. Depois, temos que botar a ideia nas frases. Estas têm que ser entendidas por todo
mundo.

– Então, todo mundo que tem ideias pode escrever histórias?
– Bem – eu disse – poder pode, mas é preciso que tenha outras coisas, além disso. Por exemplo, é preciso

escrever a história no estilo ou jeito (cada escritor tem o seu) de que os outros gostem e compreendam.
[...]

No trecho “ têm que ser entendidas por todo mundo.”, a palavra sublinhada refere-se:

A) às palavras.
B) às ideias.
C) às frases.
D) às histórias.

MACHADO, Maria Clara. Rio de Janeiro: José Olympio, 1998.A aventura do teatro.

Estas
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Questão 08

Quem inventou as histórias em quadrinhos?

A primeira história em quadrinhos (HQ) moderna foi criada pelo artista americano Richard Outcault em
1895. [...]A tirinha de Outcault fez tanto sucesso que os grandes jornais nova-iorquinos entraram em pé de guerra
para ter o em suas páginas. Mas é claro que esse formato original para contar uma história não surgiu
na cabeça de Outcault de uma hora para outra. Se a gente for buscar as primeiras raízes das HQs, podemos
chegar às pinturas rupestres feitas pelos homens pré-históricos, que serviam para contar, por exemplo, como
eram suas aventuras nas caçadas. [...]

O termo “ ” no trecho “como eram aventuras nas caçadas.” refere-se:

A) aos homens pré-históricos.
B) às pinturas rupestres.
C) às primeiras raízes das histórias em quadrinhos.
D) às aventuras nas caçadas.

Yellow Kid

Disponível em: <http://mundoestranho.abril.com.br/cultura/quem-inventou-as-historias-em-quadrinhos>.
Acesso em: 11 dez. 2016.

suas suas

Questão 09

Disponível em: <www.bichinhosdejardim.com>. Acesso em: 12 dez. 2016.

O traço de humor mais marcante, que torna o texto engraçado é:

A) a frase do primeiro quadrinho.
B) o fato das personagens serem animais.
C) a pergunta do segundo quadrinho.
D) a resposta do Tuta.
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Questão 10

ITURRUSGARAI, Adão. , São Paulo, 05 fev. 2005.Folha de São Paulo

No trecho do primeiro quadrinho, em que a menina diz: “Já sei o que vou ser quando crescer...”, as
expressam:

A) pausa e suspense.
B) surpresa e admiração.
C) questionamento e dúvida.
D) enumeração de itens e adição.

reticências

Questão 11

MATEMÁTICA

Carlos recebe mensalmente um salário de R$ 3.500,00. Qual é o valor de deste salário?

A) R$14.000,00.
B) R$2.625,00.
C) R$ 875,00.
D) R$4.375,00.

1__
4

Questão 12

Afigura abaixo representa uma reta numérica.

Que número, em centímetros, está indicado pela seta?

A) 0,23.
B) 23.
C) 2,03.
D) 2,3.
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Em uma cidade onde a passagem de ônibus custa R$ 3,75, foi publicada em jornal a seguinte notícia:

Novo prefeito decide aumentar o preço da
passagem de ônibus em 20% para o próximo mês.

Qual será o novo valor da passagem?

A) R$ 4,49.
B) R$ 3,95.
C) R$ 7,50.
D) R$ 4,50.

Questão 13

O gráfico abaixo indica o desempenho dos 60 alunos da professora Nice, na última prova aplicada em suas
turmas do sétimo ano. Os alunos com rendimento considerado ruim farão parte do reforço escolar em
Matemática.

Quantos alunos farão parte deste reforço?

A) 21 alunos.
B) 15 alunos.
C) 9 alunos.
D) 51 alunos.

Questão 14
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Uma pesquisa foi feita em uma turma do 7º ano com 30 alunos, para saber as porcentagens das diferentes cores
de olhos dos alunos.

De acordo com o gráfico, quantos alunos possuem olhos verdes?

A) 20 alunos.
B) 6 alunos.
C) 50 alunos.
D) 80 alunos.

Questão 15

O cubo apresenta 11 possibilidades de planificação.Abaixo está uma delas.

Qual das planificações não representa um cubo?

A)

B)

C)

D)

Questão 16

Pretos
40%

Castanhos
30%

Azuis
10%

Verdes
20%
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Uma volta completa dos ponteiros de um relógio corresponde a 360º.

O ângulo formado entre os ponteiros corresponde a

A) 20 graus.
B) 100 graus.
C) 40 graus.
D) 120 graus.

Questão 17

Na figura abaixo, cada lado do quadradinho mede 1 metro.

Aárea e o perímetro dessa figura são respectivamente:

A) 24m² e 20m.
B) 12m e 24m².
C) 126m² e 46m.
D) 102m² e 26m.

Questão 18

Um dos esportes favoritos do povo brasileiro é o futebol. Uma partida pode durar 90 minutos em tempo normal,
mais 30 minutos de prorrogação. O tempo com prorrogação, em segundos, é de

A) 720 segundos.
B) 120 segundos.
C) 7200 segundos.
D) 1200 segundos.

Questão 19

Fátima é caixa em uma loja. No momento, o seu caixa só possui cédulas de R$ 50,00 e de R$ 100,00 reais. Uma
pessoa paga uma conta de R$ 72,00 com uma nota de R$ 100,00. Quanto Fátima deve pedir para que o troco seja
de R$ 50,00?

A) R$ 28,00.
B) R$ 22,00.
C) R$ 122,00.
D) R$ 72,00.

Questão 20

1

2
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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
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