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MATEMÁTICA

Questão 01

Daniel resolveu controlar seus gastos com energia elétrica. Para isso registrou o valor de cada conta do
1º semestre, como mostra a tabela.

Assinale o gráfico que melhor expressa as informações da tabela.

A)

B)

C)

D)

MÊS VALOR DA CONTA
Janeiro R$ 65,50
Fevereiro R$ 105,75
Março R$ 110,00
Abril R$ 75,80
Maio R$ 99,04
Junho R$ 54,67
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Observe a figura do paralelepípedo abaixo.

Aexpressão que representa, de forma correta, o volume do paralelepípedo é:

A) 3x²
B) 5x
C) 5x³
D) 3x³

Questão 02

Os pontos M e N, da reta numérica representada na figura abaixo, correspondem a números racionais.

Os valores atribuídos a M e N, na reta numérica são respectivamente:

A) -1 e -2
B) -1 e -0,5
C) -0,5 e -1
D) -5 e -4

Questão 03

A professora apresentou a sua turma três figuras, como ilustrado abaixo, e pediu que cada aluno fizesse um
comentário comparando os perímetros ou as áreas das figuras.

Aqui estão as declarações de alguns alunos:

Ana Lúcia:Afigura I tem o maior perímetro.
Daniel:Afigura III tem o maior perímetro.
José:As figuras I e II têm o mesmo perímetro.
Juliana:Aárea da figura III é maior do que a área da figura II.
Marcos:Aárea da figura II é igual à área da figura III.

Os alunos que foram corretos em suas declarações são:

A) Daniel, José e Juliana.
B) Ana Lúcia, Daniel e Juliana.
C) Daniel, José e Marcos.
D) Ana Lúcia, José e Marcos.

Questão 04

Figura I Figura II Figura III
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Observe na figura abaixo as retas paralelas e cortadas por uma reta transversal.

Os valores de , e são respectivamente:

A) 54°, 126° e 54°.
B) 54°, 54° e 54°.
C) 54°, 126° e 126°.
D) 54°, 54° e 126°.

a b

x y z

Questão 05

Segundo a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), a quadra de jogo de futebol de salão é um retângulo com
40 m de comprimento e 20 m de largura. Um jogador durante o treinamento deu cinco voltas completas no
contorno dessa quadra.

Adistância total, em metros, percorrida por ele, foi:

A) 120
B) 300
C) 600
D) 800

www.cbf.com.br

Questão 06

A Fundação Municipal de Saúde de Niterói (FMS), em parceria com o Instituto Nacional do Câncer (INCA),
comemora o Dia Mundial de Combate ao Fumo no sábado (25/05), das 9h às 12h, com diversas atividades
educativas no rinque de patinação do Campo de São Bento, em Icaraí.
O tema do evento este ano é “Cuidado com a propaganda enganosa do cigarro nos pontos de venda”. O objetivo é
conscientizar os jovens quanto aos males do tabagismo. Segundo o IBGE, o Brasil tem cerca de 24,6 milhões de
fumantes acima dos 15 anos de idade, dos quais 14,8 milhões são homens e 9,8 são mulheres.

De acordo com a reportagem, o percentual de homens fumantes, acima de 15 anos de idade, no Brasil, é de,
aproximadamente:

A) 15%
B) 40%
C) 50%
D) 60%

www.niteroi.rj.gov.br Sex, 17/05/2013 15:36

Questão 07
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O campo do Maracanã sempre foi um dos mais amplos do país, com 110 m de comprimento e 75 m de largura,
para satisfação dos jogadores habilidosos, que encontravam mais espaço para jogar. Mas isso ficou no passado,
na lembrança dos craques. Com a alteração exigida pela FIFA para a copa do mundo em 2014, o novo Maracanã
tem, atualmente, 105 m de comprimento por 68 m de largura.

Qual foi a redução da área, em metros quadrados, sofrida pelo campo do Maracanã após a alteração exigida pela
FIFA?

A) 1.100 m²
B) 1.110 m²
C) 1.120 m²
D) 1.130 m²

www.globoesporte.globo.com

Questão 08

Observe o anúncio a seguir:

Camila aproveitou o anúncio e comprou o celular pagando à vista e seus primos Pedro e Daniel compraram
também, pagando com o cartão de crédito em 15 parcelas de R$ 32,80.Assinale a alternativa correta.

A) Camila pagou menos que Pedro.
B) Pedro pagou menos que Camila.
C) Daniel pagou menos que Camila.
D) Pedro, Daniel e Camila pagaram o mesmo valor.

Questão 09

Celular desbloqueado Samsung Galaxy Y
Pro Duos Qwerty com Dual Chip Android
2.3, Wi-Fi, 3G, GPS, Câmera 3.0MP,
Bluetooth, Rádio, MP3 e Fone.

Por R$ 349,00 ou 15x de R$ 32,80.

Comprei um novo notebook, mas como não tinha o dinheiro todo, fiz um empréstimo para pagá-lo. No final do
empréstimo, pagarei um total de R$ 2.580,00 a uma taxa de juros de 3% ao mês. Só de juros pagarei R$ 1.080,00.

Qual o tempo, em anos, de duração do empréstimo?

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

Questão 10
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Questão 11

“Aação da cocaína no cérebro provoca em muitos de seus usuários a sensação de alerta e faz com que se sintam
cheios de energia, sociáveis, confiantes e controlados. [...] É comum que aqueles que usam cocaína
frequentemente e, por um período prolongado, experimentem uma síndrome paranoica (sensação de
perseguição) exacerbada, vendo inimigos em todos os lugares.”
“Algumas pessoas, ao usarem maconha, sentem-se relaxadas, falam bastante, riem à toa. Outras sentem-se
ansiosas, amedrontadas e confusas. [...] Em doses pequenas, a maconha distorce os sentidos e a percepção. [...]
Em altas doses, a possibilidade de experimentar sensações desagradáveis aumenta, podendo gerar confusão
mental, paranoia (sensação de estar sendo perseguido), pânico e agitação. Podem também ocorrer
alucinações.”

Drogas são substâncias que produzem mudanças nas sensações, no grau de consciência e no estado emocional
das pessoas. Pode-se afirmar que isso ocorre porque elas atuam diretamente sobre:

A) a parte central do sistema nervoso.
B) o sistema nervoso periférico.
C) o sistema nervoso autônomo simpático.
D) o sistema nervoso autônomo parassimpático.

SECRETARIA NACIONAL ANTIDROGAS – SENAD. Drogas: cartilha sobre maconha, cocaína e inalantes. Disponível em:
<http//www.dominiopublico.gov.br/download/texto/br000009.pdf>.Acesso em 21/05/2013.

CIÊNCIAS

Questão 12

De acordo com os seus conhecimentos a respeito do Sistema Endócrino, analise as afirmações a seguir:

I. A hipófise – considerada glândula-mestra por agir sobre outras glândulas – produz, entre outros hormônios, a
adrenalina, que prepara o corpo para situações de perigo, acelerando os batimentos cardíacos e contraindo
certos músculos.

II. A tireoide produz, entre outros hormônios, a tiroxina, que influencia no amadurecimento sexual, no
desenvolvimento mental e crescimento físico, além de acelerar o metabolismo.

III. Os testículos produzem a testosterona, hormônio que é responsável pelo desenvolvimento dos caracteres
sexuais secundários do homem (aparecimento de barba, mudança de voz, aumento da massa muscular,
aparecimento de pelos púbicos e nas axilas, crescimento do pênis e dos testículos).

Sobre as afirmações acima, assinale a alternativa correta.

A) Somente II e III estão corretas.
B) Somente I está correta.
C) Somente II está correta.
D) Somente I e II estão corretas.
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Questão 13

Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Patelar.JPG>. Acesso em 25/05/2013.

O ato reflexo é o mais rápido mecanismo de estímulo e resposta do sistema nervoso. Ocorre quando reagimos de
maneira instantânea e involuntária a estímulos ambientais. O reflexo patelar – a patela é um pequeno osso do
joelho – é um exemplo de ato reflexo. Como isso ocorre?

A) Um golpe aplicado no joelho excita os neurônios motores que levam o impulso até a medula, fazendo sinapse
com os neurônios associativos que transmitem o impulso nervoso aos neurônios sensitivos, que atuam nos
músculos provocando o movimento.

B) Um golpe aplicado no joelho excita os neurônios sensitivos que levam o impulso até o cérebro, fazendo
sinapse com os neurônios associativos que transmitem o impulso nervoso aos neurônios motores, que atuam
nos músculos provocando o movimento.

C) Um golpe aplicado no joelho excita os neurônios sensitivos que levam o impulso até a medula, fazendo
sinapse com os neurônios associativos que transmitem o impulso nervoso aos neurônios motores, que atuam
nos músculos provocando o movimento.

D) Um golpe aplicado no joelho excita os neurônios motores que levam o impulso até o cérebro, fazendo sinapse
com os neurônios associativos que transmitem o impulso nervoso aos neurônios sensitivos, que atuam nos
músculos provocando o movimento.

O movimento é um fenômeno bastante comum. Considera-se que um corpo está em movimento quando ele
muda de posição em relação a outros corpos. Carros deslocam-se nas ruas, pássaros voam, pessoas circulam
nos locais de trabalho. Na natureza, nenhum corpo é totalmente imóvel. Portanto, uma pessoa sentada em um
ônibus em movimento está:

A) em repouso, em relação à uma pessoa que observa na rua.
B) em movimento, em relação à uma pessoa que observa na rua.
C) em movimento, em relação à pessoa sentada ao lado.
D) em repouso, em relação a um poste na rua.

Questão 14
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Questão 15

Sabemos que os filhos são parecidos tanto com seus pais como com suas mães, ou seja, trazem características
genéticas de ambos. Em que momento ficam definidas as características genéticas que um ser humano herdará
de seu pai e de sua mãe?

A) Logo após o nascimento, durante a amamentação, algumas características maternas são transmitidas pelo
leite.

B) Durante a gestação, quando as características maternas são trazidas pelo sangue da mãe para o feto.
C) No momento da fecundação, quando os cromossomos trazidos pelo óvulo se unem aos trazidos pelo

espermatozoides.
D) Durante a infância, quando a convivência com o pai e com a mãe se definem as características da

personalidade.

Questão 16

Saneamento básico pode ser definido como um conjunto de medidas tomadas para preservar e melhorar as
condições de saúde da população. Tais medidas, além de evitarem a contaminação e proliferação de doenças,
garantem a preservação do meio ambiente. Podem ser considerados procedimentos do saneamento básico:

A) o abastecimento de água potável, a coleta e tratamento de esgoto e o controle de pragas.
B) o abastecimento de água potável, a distribuição de remédios para a população e o controle de pragas.
C) a coleta e tratamento de esgoto, a vacinação da população e o controle de pragas.
D) a coleta e tratamento de esgoto, a distribuição de remédios para a população e o controle de pragas.

Questão 17

Disponível em: <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Glaz.jpg>. Acesso em 25/05/2013.

A visão é um dos órgãos dos sentidos, e é por meio desse sentido que temos a capacidade de enxergar tudo à
nossa volta. Os olhos são os órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Com base nessa figura, pode-se afirmar
que:

A) quando olhamos um objeto, os raios luminosos atravessam o olho e formam a imagem invertida na córnea,
que só poderá ser consertada através do uso de uma lente especial.

B) quando olhamos um objeto, os raios luminosos atravessam o olho e formam a imagem invertida na córnea,
que será transmitida ao cérebro através do nervo óptico, onde será colocada na posição correta.

C) quando olhamos um objeto, os raios luminosos atravessam o olho e formam a imagem invertida na retina, que
só poderá ser consertada através do uso de uma lente especial.

D) quando olhamos um objeto, os raios luminosos atravessam o olho e formam a imagem invertida na retina, que
será transmitida ao cérebro através do nervo óptico, onde será colocada na posição correta.
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Questão 18

“Eu amava Capitu! Capitu amava-me! E as minhas
pernas andavam, desandavam, estacavam
trêmulas e crentes de abarcar o mundo. Esse
primeiro palpitar da seiva, essa revelação da
consciência a si própria, nunca mais me
esqueceu, nem achei que lhe fosse comparável
qualquer outra sensação da mesma espécie”.

O comportamento do personagem nesse trecho transcrito da obra de Machado de Assis pode ser explicado pela
liberação do hormônio:

A) adrenalina, produzido pelo pâncreas.
B) adrenalina, produzido pelas glândulas suprarrenais.
C) tiroxina, produzido pelas glândulas suprarrenais.
D) tiroxina, produzido pela glândula tireoide.

ASSIS, Joaquim Maria Machado de. . São Paulo: Mérito, 1962. p. 41. Fonte: Universidade da Amazônia – UNAMA.
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000194.pdf> Acesso em 03/05/2013.

Dom Casmurro

Questão 19

Livro Adolescente: . p. 67.Bate Papo sobre sexo

Onde os espermatozoides são depositados durante o ato sexual?

A) Tuba uterina.
B) Útero.
C) Ovário.
D) Vagina.
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Questão 20

Durante um ciclo completo no corpo humano, o sangue passa duas vezes pelo coração. Uma vez, depois de
passar por todos os órgãos, o sangue se encontra pobre em oxigênio e rico em gás carbônico. A segunda vez,
antes de retornar a todos os órgãos, o sangue já está rico em oxigênio e pobre em gás carbônico.

Marque a alternativa que indica corretamente o órgão para onde o sangue pobre em oxigênio é bombeado.

A) Pulmões, em que ocorrem as trocas gasosas nos alvéolos pulmonares.
B) Coração, que permite a absorção do oxigênio captado do ambiente.
C) Rins, que promovem a filtragem do gás carbônico e limpeza do sangue.
D) Intestino delgado, em que ocorre a absorção de nutrientes e oxigênio.

LÍNGUA INGLESA

Questão 21

Feijoada - Brazilian Black Beans with Smoked Meats

Feijoada is one of Brazil's national treasures. This is a dish that is meant to serve a group, and the preparation
begins the night before. Several kinds of smoked meats, ribs, and beef jerky are simmered with the black beans.
The meats are removed and served separately on a platter. The other traditional accompaniments are
Brazilian-style rice, collard greens (couve a mineira), farofa (toasted manioc meal), hot pepper sauce, and orange
wedges (to help with digestion).

O texto descreve um prato tipicamente brasileiro, a feijoada. Segundo o texto, um dos ingredientes desse prato é
o feijão preto, que em inglês pode ser traduzido como:

A) hot pepper.
B) orange wedges.
C) black beans.
D) beef jerk.

Feijoada - Marian Blazes
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Leia o texto abaixo e responda às questões 22, 23 e 24.

With a coastline extending to 8.000 Kms, you can never be far away from a beach in Brazil; there are thousands of
beaches for you to choose from. Peak traveling season in Brazil is during December to February. At this time both
domestic and international travelers make their traveling plans. Finding accommodation and transportation can be
tough and pretty expensive as well. So, if you want to avoid the crowd, this is definitely not the time for you to travel.
December to February is the summer season in Brazil, and the temperature at that time can reach 40 degrees. It
gets really hot even to take a walk across the beaches in Brazil. If you are looking to lounge and laze around in the
beach, a good time to go there would be during March to May and also during September to November. Choose
your traveling time carefully and you are sure to have a pleasant trip to any of the beaches in Brazil.

Brazil Beaches

Questão 22

O Brasil é um país com muitos atrativos, sendo então muito visitado por turistas de todo mundo. O texto acima tem
por objetivo:

A) divulgar uma praia brasileira específica, localizada no Sul do Brasil.
B) informar os melhores períodos do ano para se conhecer as praias brasileiras.
C) comparar diversas praias brasileiras, revelando as mais visitadas.
D) informar que as praias brasileiras não estão sendo muito procuradas pelos turistas.

Questão 23

O verbo modal CAN (parágrafo 1) em destaque está expressando:

A) possibilidade.
B) habilidade.
C) proibição.
D) permissão.

Questão 24

Segundo o texto, o período compreendido entre os meses de dezembro a fevereiro se caracteriza por ser:

A) o que apresenta as menores temperaturas do ano.
B) pouco procurado devido às altas temperaturas.
C) o que apresenta maior facilidade para se encontrar acomodações.
D) muito procurado por turistas brasileiros e estrangeiros.
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Leia o texto abaixo e responda às questões 25 e 26.

In the past, working people in Britain only had holidays on ‘holy’ (religious) days: Sundays, Christmas and Easter.
Now most people have about four weeks’holiday every year plus public holidays (also called ‘Bank holidays’).
When do British people have their holidays?
British people usually have their holidays in summer, in July or August. Many working people take a two-week
holiday during the summer. School children are on holiday from approximately the end of July to the start of
September. A second holiday break in winter or in spring is also becoming more popular in the UK. In winter some
people go skiing in Europe, and in spring, visits to capital cities such as Paris, Amsterdam or Barcelona are
popular.
Where do they usually go?
The most popular holiday locations for Brits include Spain, France, Greece and the USA. Lots of people buy a
package holiday which includes flights and a hotel or an apartment. Cheap flights to warm places mean that many
British people are able to spend two weeks a year relaxing in the sun abroad. Flights and package holidays are
much cheaper during school term time and the British government is worried that some young people are missing
school to go on holiday. Parents who take their child on holiday during term time can now pay a fine of up to
100 pounds.

Holidays

Questão 25

Marque a opção em que o verbo está no presente contínuo:

A) “[...] some people go skiing in Europe [...]”(parágrafo 2)
B) “[...]Asecond Holiday break in winter or in spring is also becoming more popular [...]” (parágrafo 2)
C) “[...] Many working people take a two-week Holiday [...]”(parágrafo 2)
D) “[...] Flights and package holidays are much cheaper during school term time […]” (parágrafo 4)

Questão 26

Responda de acordo com o texto. Quando ocorrem as férias escolares no Reino Unido?

A) Nos meses de julho e setembro.
B) Início de julho e o final de setembro.
C) Entre o final de julho e o início de setembro.
D) Somente em julho.
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Leia o texto abaixo e responda às questões 27 e 28.

New York is the most populous city in the United States and the center of the New York Metropolitan Area, one of
the most populous urban agglomerations in the world. The city is referred to as New York City or the City of New
York to distinguish it from the State of New York, of which it is a part. A global power city, New York exerts a
significant impact upon commerce, finance, media, art, fashion, research, technology, education, and
entertainment. The home of the United Nations Headquarters, New York is an important center for international
diplomacy and has been described as the cultural capital of the world.

New York

Questão 27

Em relação à cidade de New York, o texto afirma que é a:

A) maior do mundo.
B) mais bonita do mundo.
C) mais populosa do mundo.
D) mais importante do mundo.

Questão 28

The United Nations Headquarters em New York é:

A) sede das Nações Unidas.
B) um dos maiores prédios do mundo.
C) onde fica a Estátua da Liberdade.
D) ótimo lugar para se fazer compras.

Questão 29

O humor presente na tirinha acima pode ser notado pelo fato da personagem:

A) não saber responder à pergunta feita pela professora e tentar driblá-la com brincadeiras.
B) ter respondido corretamente à pergunta feita pela professora.
C) saber a resposta mas não dizê-la corretamente.
D) ter medo de responder de forma errada à pergunta feita pela professora.

Questão 30

Afrase da tirinha que apresenta uma comparação é:

A) “well, of course I know.”
B) “Don’t you know?”
C) “Let’s do rock-paper-scissors [...]”
D) “It has more holes than a slab of granite [...]”

De acordo com a tirinha abaixo responda às questões 29 e 30.


