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LÍNGUA PORTUGUESA

Trem de ferro

Café com pão
Café com pão
Café com pão

Virgem Maria, que foi isto maquinista?

Agora sim
Café com pão (...)

Arepetição de palavras no poema revela:

A) o que era servido na viagem.
B) a expectativa da chegada do lanche na viagem.
C) o desejo do poeta de reproduzir o som do trem.
D) o temor do viajante diante de um possível problema na viagem.

Bandeira, Manuel. Antologia poética. São Paulo: Global, 2013.

PAI QUER BATIZAR FILHO COMO BIN LADEN
Caso foi levado ao Juizado da Infância e da Juventude de Embu

O motorista desempregado Osvaldo de Oliveira Soares, 46, reivindica na Justiça, desde o início de outubro, o
direito de batizar seu filho, nascido no último dia 8, de Osama Bin Laden Feliciano de Oliveira Soares.
(...)
Segundo o escrevente do cartório de Embu, (...) se existe a possibilidade de o nome escolhido pelos pais da
criança virar motivo de chacota, a instituição deve comunicar o caso ao Juizado da Infância e da Juventude.
(...)

O cartório deve comunicar o caso ao Juizado da Infância e da Juventude para:

A) o responsável poder batizar a criança.
B) evitar que a criança se torne um terrorista.
C) evitar que a criança vire motivo de chacota.
D) efetuar o registro da criança.

Folha de São Paulo, 2/11/2001. (Fragmento).

Questão 01

Questão 02

D17

D4
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Texto 1

Texto 2

Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema
O seu balançado é mais que um poema
É a coisa mais linda que eu já vi passar

Pra descrever uma mulher não é do jeito que quiser
Primeiro tem que ser sensível se não é impossível
Quem vê por fora não vai ver por dentro o que ela é

Nos versos das canções apresentadas, o tema abordado é a mulher.

Pode-se afirmar quanto à forma como é tratado o tema, que:

A) em ambas as canções a mulher é apresentada poeticamente.
B) nas duas canções a mulher é vista como alguém especial.
C) a sensibilidade do olhar do poeta pode ser percebida nas duas canções.
D) em “Garota de Ipanema”, a mulher é poetizada em função do corpo, destacando o seu aspecto sensual,

enquanto em “Mulher”, a figura feminina é valorizada no que pode trazer em seu interior, como sentimentos e
caráter.

(Garota de Ipanema/Antonio Carlos Jobim/Vinícius de Moraes)
Disponível em: <http://letras.mus.br/vinícius-de-moraes/49272/garota-de-ipanema-print.html>. Acesso em 04 mai. 2013.

(Mulher/Feio/Doug Wayne)
Disponível em: <http://letras.mus.br/elba-ramalho/468413/mulher-print.html>. Acesso em 04 mai. 2013.

O GATO PRETO

Pedro, desempregado há mais de dois anos, sustentava a mulher, quatro filhas e a pinga vendendo churrasco na
entrada da favela. O emaranhado de vielas que separavam os barracos possuía apenas uma entrada e era ali que
Pedro colocara sua tosca churrasqueira feita com dois tijolos de cimento e uma grelha velha de forno de fogão.
Tinha uma clientela certa e satisfeita. Para muitos, o churrasco era a única refeição noturna e sempre havia uma
pinga para beber. Outros compravam dois ou três e levavam para casa para que os filhos e esposa também
comessem o churrasco de Pedro.
Pedro morava num dos inúmeros barracos da favela. Ele e a mulher vieram do norte em busca de uma vida
melhor. No início, ele conseguiu trabalhar como servente nas obras que havia pela cidade. Com a crise ficou
desempregado. Sua esposa trabalhava como empregada diarista. O diabetes impediu que ela continuasse.
Lavava e passava roupa para algumas famílias. Tinham seis filhos, quatro moravam com eles, as meninas, e dois,
os meninos, não tinham notícias deles.
Estavam no mundo.
(...)

Pedro e a mulher vieram do Norte:

A) porque estava desempregado.
B) para trabalhar como servente.
C) em busca de uma vida melhor
D) para vender churrasco na entrada da favela.

SILVA, José Cláudio da. .
Casa do Novo Autor, São Paulo, 2006. (fragmento

O gato preto in O pacto maldito e outras histórias de morte

Questão 03 D20

Questão 04 D1
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Disponível em: <http://www.teresasurita.com/wp-content/uploads/2012/05/Lei-da-Palmada-2.jpg>. Acesso em 20 mai. 2013.

Ao observar o gráfico, pode-se afirmar que, entre crianças de 10 a 14 anos,

A) o menor índice de violência é o sexual.
B) o menor índice de violência é o físico.
C) o maior índice de violência é o sexual.
D) outras violências não apresentam um percentual de ocorrência inexpressivo.

Sozinha
Levei pro meu sitio,
Troquei por cetim os seus trapos de chita,
Até pra marvada se ver mais bonita
Pus luz no seu quarto, invés de candeeiro.
E só por dinheiro, sabem o que fez essa ingrata mulher?
Fugiu com o doutor que eu mesmo chamei
E paguei prá curar os seus bichos-de-pé.
(...)
(Lupicínio Rodrigues)

Na consideração da história contada nos versos de Lupicínio, pode-se dizer que o tema tratado na canção é:

A) o desgosto.
B) a mudança de vida.
C) a traição.
D) a vida no sítio.

Disponível em:<htpp://musica.com.br/artistas/lupicinio-rodrigues/m/sozinha/letra.html>. Acesso em 04 mai. 2013.

Certa vez, dois filhos de rei saíram em busca de aventuras...

O termo destacado no período indica:

A) tempo decorrido.
B) imprecisão de tempo.
C) modo de ação.
D) precisão de tempo.

Disponível em:<htpp://www.grimmstories.com./pt/grimm_contos/a_rainha_das_abelhas>. Acesso em 04 mai. 2013.

Questão 05 D5

Questão 06 D7

Questão 07 D19/H18
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FOTO: Paulo Fernando Andrade Vanna.

Observando a placa de trânsito e considerando as relações entre linguagem verbal e não verbal e o propósito da
placa, pode-se verificar que:

A) as palavras explicitam a ideia da imagem.
B) a placa apresenta aspectos verbais e não verbais para transmitir a mensagem de estacionamento exclusivo

para portadores de necessidades especiais, inclusive considerando a possibilidade de usuários não letrados.
C) a placa apresenta somente aspectos verbais para transmitir sua mensagem.
D) a imagem serve para auxiliar aos usuários que desconhecem o código verbal.

Texto 1

Texto 2

:

O que é oAmor?
Onde vai dar?
Parece não ter fim
Uma canção
Cheirando a mar
Que bate forte em mim

:

Amor /ô/ s.m. 1 atração afetiva ou física.

Assinale a afirmativa cujo o texto apresenta a definição doAmor de forma mais poética.

A) o texto 2, pois segue a forma do dicionário.
B) ambos os textos, pois o amor traz em si um caráter subjetivo.
C) o texto 1, pois está em versos.
D) o texto 1, pois apresenta em forma de poema, utilizando de seu caráter mais subjetivo em metafórico.

Disponível em: <http://letras.mus.br/selmareis/196510>. Acesso em 04 mai. 2013.

HOUAISS, Antonio. . Rio de Janeiro: Objetiva, 2004.Minidicionário da língua portuguesa

Questão 08 D5

Questão 09 D12
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Disponível em:<www.google.com.br/imgres?q=tirinha+domínio+público >. Acesso em 04 mai. 2013.

Para entender o sentido da tirinha, identificando o seu caráter humorístico, é preciso:

A) comparar as falas das personagens, principalmente a fala do cão e do menino ao seu lado.
B) observar as figuras.
C) comparar a posição das personagens.
D) comparar a posição das personagens e suas falas.

MATEMÁTICA

Na reta numérica acima cada letra representa um número inteiro. A soma dos números representados por cada
letra é igual a:

A) -8
B) 8
C) 12
D) 0

Observe os quadriláteros abaixo:

Entre os quadriláteros apresentados, o único que não é classificado como paralelogramo é o

A) retângulo
B) quadrado
C) trapézio
D) losango

Questão 10 D16

Questão 11 H11

Questão 12 H17
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A próxima olimpíada será no Brasil, em 2016. A tabela abaixo mostra quantas medalhas de ouro o Brasil
conquistou nas 10 últimas olimpíadas.

A média aritmética do número de medalhas de ouro que o Brasil conquistou nessas olimpíadas é de quantas
medalhas?

A) três
B) duas
C) quatro
D) cinco

Observe na figura acima o trajeto realizado de um ponto A para um ponto B. Quantos ângulos retos foram
realizados no trajeto?

A) quatro
B) cinco
C) seis
D) três

ANO SEDE OURO

2012 Londres 3

2008 Pequim 3

2004 Atenas 5

2000 Sidney 0

1996 Atlanta 3

1992 Barcelona 2

1988 Seul 1

1984 Londres 1

1980 Moscou 2

1976 Montreal 0

Questão 13 H20

Questão 14 D6
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Uma pesquisa foi realizada numa escola. A pergunta era: “ ”. O quadro
abaixo representa o resultado das duas opções mais votadas:

Afração que representa o de votos das duas opções mais votadas é:

A)

B)

C)

D)

O que o estudo significa para você?

total

Fábio possuía R$163,00. Lucas possuía R$125,00. Os amigos resolveram juntar suas quantias para comprar
12 carrinhos de mesmo preço. Quanto custou uma vez que gastaram todo dinheiro?

A) 26
B) 22
C) 24
D) 28

cada carrinho

Maria comprou a boneca abaixo por R$260,00. Como Maria pagou à vista, ela recebeu um desconto de 15%.
Qual foi o valor pago pela boneca?

A) R$286,00
B) R$229,00
C) R$234,00
D) R$221,00

Questão 15 H10

Questão 16 D19

Questão 17 D28
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Hoje em dia os tablets têm grande utilidade pela praticidade em serem transportados facilmente.
Supondo que a borda de um tablet obedece a figura dada abaixo, qual é o perímetro do retângulo abaixo?

A) 5,816cm
B) 51,86cm
C) 5,681cm
D) 5,186cm

A medida de um segmento é o triplo da medida de outro. Se a soma das medidas dos dois segmentos é 36 cm, o
menor deles mede:

A) 12 cm
B) 8 cm
C) 6 cm
D) 9 cm

Um automóvel consumiu 25 litros de álcool para percorrer 300 km. Supondo condições equivalentes, esse
mesmo carro, para percorrer 840 km, consumirá:

A) 80 litros
B) 75 litros
C) 68 litros
D) 70 litros

Questão 18

Questão 19

Questão 20

D12/H4

H16/D25

H21/D29
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Quando se compra uma fruta, como a banana, por exemplo, e demoramos algum tempo para consumi-la, começa
o processo de decomposição. Normalmente, aparecem pequenas moscas, chamadas Drosófilas. Depois de
algum tempo, a fruta fica rodeada por muitas Drosófilas.
Porém, muitas pessoas não conseguem responder da maneira correta, em relação ao pensamento científico
atual, a uma pergunta: de onde vieram as moscas?

Assinale a alternativa que apresenta a resposta correta para essa pergunta seguida da teoria sobre a origem da
vida que se relaciona com ela:

A) As moscas adultas surgem espontaneamente de dentro da fruta, fundamentando a Teoria da Geração
Espontânea ouAbiogênese.

B) Segundo a Teoria da Biogênese, as moscas adultas foram atraídas pelo cheiro da banana e assim passam a
colocar ovos, que se desenvolvem em larvas e que se transformam em moscas adultas.

C) De acordo com a Teoria da Geração Espontânea ou Abiogênese, as moscas adultas foram atraídas pelo
cheiro da banana e assim passam a colocar ovos, que se desenvolvem em larvas e que se transformam
em moscas adultas.

D) As moscas adultas surgem espontaneamente de dentro da fruta, fundamentando a Teoria da Biogênese.

Referência indireta: BRÖCKELMANN, R. H. Observatório de Ciências. Moderna, São Paulo, Ed. 1, v.7, p. 288, 2011.

“A teoria da evolução das espécies diz que os grupos de seres vivos passam algumas características de pai para
filho e, de uma geração para a outra, a natureza vai selecionando os indivíduos mais adaptados ao ambiente em
que vivem. Assim, conforme o ambiente se modifica – com aumento ou diminuição na temperatura e no nível de
chuvas, por exemplo – sobrevivem e se reproduzem mais os indivíduos que têm mais condições de se alimentar,
escapar de predadores ou encontrar parceiros para reprodução, entre outras habilidades. Esse processo é
chamado de seleção natural e, ao longo de milhões de anos, o resultado é o surgimento de novas espécies,
parecidas com as originais, mas diferentes em algumas características cruciais.”

O trecho acima foi retirado de uma reportagem da revista “Ciência Hoje das Crianças” e trata da Teoria mais aceita
atualmente para explicar a grande biodiversidade de seres vivos e a evolução das espécies.Assinale a alternativa
que apresenta o nome dessa Teoria:

A) Teoria de Darwin.
B) Lei do Uso e Desuso.
C) Lamarckismo.
D) Teoria daAbiogênese.

Chagas, C. Revista Ciência Hoje das Crianças. 18 de mar. 2013
Disponível em: http://chc.cienciahoje.uol.com.br/dois-pais-de-uma-teoria/

Acesso em: 22 de mai. 2013.

CIÊNCIAS

Questão 21

Questão 22

H28

H30
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Uma reportagem publicada em 13 de janeiro de 2009 apresenta uma importante descoberta de cientistas
brasileiros. Os pesquisadores do Rio Grande do Sul exibiram o fóssil de cerca de 240 milhões de anos do crânio
de um cinodonte, um fóssil de réptil bastante comum de ser encontrado na África. Segundo o biólogo Lúcio
Roberto da Silva, "a existência de dois fósseis do mesmo grupo em regiões tão distantes reforça a Teoria de que
os nossos continentes estavam unidos por um mesmo bloco de terra (conhecido como Pangéia)".

Os cientistas atualmente acreditam que as espécies se modificam com o passar do tempo, uma vez que podem
identificar muitas evidências da evolução. Os fósseis são uma dessas evidências.

Sobre a função dos fósseis para o estudo da evolução das espécies, assinale a afirmativa correta:

A) Apresentam para os cientistas todas as informações e características dos seres vivos atuais e, com isso, eles
podem afirmar como serão as espécies do futuro.

B) Fornecem informações sobre espécies atuais e extintas e, com isso, os cientistas podem deduzir que as
espécies foram criadas por um ser supremo (= Deus).

C) Fornecem informações sobre espécies extintas e, comparando-as com as espécies atuais, os cientistas
podem fazer deduções sobre a evolução dos seres vivos.

D) Fornecem informações sobre espécies extintas e, comparando-as com as espécies atuais, os cientistas
podem fazer deduções sobre como as espécies permanecem iguais ao longo do tempo.

Adaptado de: Site Terra 13/01/2009 – 14h23; Atualizado em: 17/01/2009 – 02h53.
Disponível em: http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0, OI3444896-EI319,00.html Acessado em: 18/05/2013.

Uma reportagem publicada em 13 de janeiro de 2009 apresenta uma importante descoberta de cientistas
brasileiros. Os pesquisadores do Rio Grande do Sul exibiram o fóssil de cerca de 240 milhões de anos do crânio
de um cinodonte, um fóssil de réptil bastante comum de ser encontrado na África. Segundo o biólogo Lúcio
Roberto da Silva, “a existência de dois fósseis do mesmo grupo em regiões tão distantes reforça a teoria de que os
nossos continentes estavam unidos por um mesmo bloco de terra (conhecido como Pangéia)”.

Observando-se a fauna brasileira e a fauna africana, percebe-se que a grande maioria dos animais apresentam
pequenas diferenças entre esses continentes, como os felinos a onça-pintada (característica da América do Sul)
e o leopardo (que vivem na África e na Ásia). Porém, como citado no texto, existe uma teoria que diz que os
continentes formavam um único bloco, a Pangéia.

De acordo com seus conhecimentos sobre evolução assinale a alternativa que explica a existência de animais
com pequenas diferenças em continentes que anteriormente estavam unidos.

A) Certamente uma dessas espécies evoluiu da outra, e depois com a separação dos continentes (isolamento
geográfico) desenvolveram características diferentes resultantes da seleção natural em diferentes
ambientes.

B) Essas espécies apresentam um ancestral em comum, e com a separação dos continentes (isolamento
geográfico) desenvolveram características semelhantes resultantes da seleção natural em ambientes iguais.

C) Certamente uma dessas espécies evoluiu da outra, e depois com a separação dos continentes (isolamento
geográfico) desenvolveram características semelhantes resultantes da seleção natural em ambientes iguais.

D) Essas espécies apresentam um ancestral em comum, e com a separação dos continentes (isolamento
geográfico) desenvolveram características diferentes resultantes da seleção natural em diferentes
ambientes.

Adaptado de: Site Terra 13/01/2009 – 14h23; Atualizado em: 17/01/2009 – 02h53.
Disponível em: http://noticias.terra.com.br/ciencia/interna/0, OI3444896-EI319, 00. html

Acessado em: 18/05/2013

Questão 23

Questão 24

H31

H33
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Uma nova estratégia está sendo usada em estações de tratamento de água dos Estados Unidos (em Nova York,
São Francisco e Washington) para detectar a contaminação da água, acidental ou causada por terroristas:
“Peixes de água doce, da espécie , são colocados dentro de câmaras com água. Eletrodos
instalados nas câmaras monitoram a respiração dos peixes, sensíveis a poluentes, e detectam eventuais
mudanças. Se o líquido sofrer algum tipo de contaminação acidental ou por ataque terrorista, os peixes alteram
seu padrão respiratório. Se a mudança se repetir em seis ou mais peixes, um alarme é acionado.”
Movimento Cyan –Ambev. .

Para que um ser vivo possa sobreviver no ambiente aquático é necessário que este apresente respiração do tipo:

A) traqueal.
B) cutânea.
C) pulmonar.
D) branquial.

Lepomis macrochirus

Revista Cyan

Disponível em: http://www.movimentocyan.com.br/home/revista-cyan/temas/tecnologia/
2010/12/13/peixes-protegem-reservatorios-de-agua-de-atentados Publicado em: 13 de dez. 2010. Acesso em: 07 de jun. 2013

“Bromélias, orquídeas e samambaias costumam ‘escalar’ árvores em busca de luz solar. Esse é um processo
natural e que pode levar anos para ser realizado.”

Arelação ecológica descrita acima é:

A) Comensalismo.
B) Epifitismo.
C) Protocooperação.
D) Forésia.

Revista Ciência Hoje para as Crianças ISSN 0103-2054. Publicação Mensal do Projeto Ciência Hoje. Nº 104, julho de 2000, Ano 13.

“No Brasil, existem mais de 80 espécies de aves de rapina, entre gaviões, falcões, águias e corujas.”

A contaminação da água e do solo com algum veneno ou substância tóxica também traz consequências para as
aves de rapina porque:

A) é a base da cadeia alimentar e recebem uma parte dos produtos químicos.
B) impede que seu papel na natureza seja realizado, seleção natural.
C) se alimentam dos pequenos animais (peixes e insetos) que tiveram contato com esses produtos químicos.
D) se alimentam de animais, como aves e mamíferos que utilizam esses produtos químicos como defesa.

Revista Ciência Hoje para as Crianças ISSN 0103-2054. Publicação Mensal do Instituto Ciência Hoje.
Nº 142, dezembro de 2003, Ano 16.

Questão 25 H29

Questão 26 H46

Questão 27 H47
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Qual das opções abaixo reúne as características dos seres vivos do reino dos animais?

A) seres vivos pluricelulares, eucariontes, heterótrofos.
B) seres vivos pluricelulares, procariontes, heterótrofos.
C) seres vivos unicelulares, eucariontes, autótrofos.
D) seres vivos unicelulares, procariontes, autótrofos.

Ininterruptamente, ao respirarmos, ocorre a troca gasosa em nossos pulmões: quando inspiramos, o oxigênio do
ar passa para o sangue e o gás carbônico do sangue passa para o ar e é expelido na expiração.

O que acontece com o oxigênio em nosso corpo?

A) Ele se transforma em outras substâncias, como por exemplo, as proteínas.
B) O sangue o leva a todas as células do corpo, que o utilizam na respiração celular.
C) Ele se transforma em gás carbônico dentro do sangue, ao percorrer todo o corpo, por isso o sangue tem gás

carbônico.
D) O sangue o leva somente para o coração, pois o coração não pode parar.

O Brasil é um país com grande biodiversidade, com muitas espécies de plantas e animais. Grande parte deles só
é encontrada em determinada região. Por exemplo, plantas e animais que são encontrados no cerrado não são
encontrados na caatinga e outros que são encontrados na caatinga não são encontrados em mangues, etc. Isso
ocorre porque:

A) foram os seres humanos que levaram estas plantas e animais para estes locais.
B) os animais e as plantas de cada região têm adaptações específicas que os permitem sobreviver em

determinado local, mas não em outros.
C) todos eles existiam em todas as regiões, mas a matança promovida pelo ser humano exterminou algumas

espécies em alguns locais.
D) existem plantas e animais que nunca bebem nem utilizam água e só estes podem viver em locais secos como

a caatinga.

Questão 28 H38

Questão 30

Questão 29

H39

H44



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


