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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o trecho a seguir.

O interior paulista era um paiol de pólvora nos anos antes do 13 de maio. O medo saía no mijo dos barões,
donos de vastos alqueires, e dos advogados encastelados nos escritórios de luxo, mas também aterrorizava os
sapatudos que tinham uma merreca de três ou quatro escravizados pras negociatas miúdas cotidianas,
porçãozinha de três ou quatro mandados mal nascidos, chupados na jugular, gente, carne com sonho e memória
e raiva. Meras peças para alguns, a negrada sentiu a hora do arranque, da retomada de si, sem dó. Décadas
antes do 13 de maio que cuspiu uma liberdade requenguela, cagona e manca, vogou um tornado em SP, uma
tormenta de legítima defesa e de vingança nem sempre comida fria, que fazia fornalhas de hortas e espetava
zagaias em quem estava acostumado a levantar o chicote, a pena ou a xicrinha de porcelana. [...]

O trecho lido possui como temática central:

A) a tensão no interior paulista antes da abolição da escravatura.
B) a sociedade escravocrata paulistana antes do 13 de maio.
C) a memória dos escravizados da cidade de São Paulo.
D) a vida dos escravizados no interior de São Paulo antes do 13 de maio.

ROSA, Allan da. Costas Lanhadas (Revides e Segredos antes do 13 de Maio).
In: ROSA, Allan da. . 1.ed. São Paulo: Edição do Autor.Mukondo Lírico

Leia com atenção o texto a seguir.

[...] Deve-se ser prudente e não julgar sem escutar os argumentos do jovem. Como nas leis, o bem deve
ser suposto e o mal deve ser provado. Em um clima de confiança, mesmo correndo-se o risco que o enganem.
Escolhendo bem o momento para corrigi-lo e quando ambos estão suficientemente tranquilos para falar e para
escutar. Pondo-se em seu lugar e tentando compreender suas razões.

E além disso: não há nada mais negativo do que usar frases do tipo "Você NUNCA me escuta", "SEMPRE
está aborrecido", "NUNCA entende nada"... Além de negativas, asseguro-lhe que não são corretas. A correção
deve ser específica e concreta: sem exageros, sem generalizações, sem mostrar uma "lista de defeitos" na
primeira ocasião.

Finalmente, deve-se saber perdoar e confiar em seu filho, dando-lhe tempo para melhorar e oportunidade
de corrigir-se.

Em que fragmento, a seguir, encontramos uma opinião do autor do texto?

A) “[...] quando ambos estão suficientemente tranquilos para falar e para escutar”.
B) “Você NUNCAme escuta”.
C) “Além de negativas, asseguro-lhe que não são corretas [as frases]”.
D) “[...] sem mostrar uma 'lista de defeitos' na primeira ocasião”.

Como corrigir seu filho adolescente

GONZÁLEZ, Teresa Artola. Como corrigir seu filho adolescente. In: GONZÁLEZ, Teresa Artola.
Madrid: Editorial Palabra, 2000.Como resolver situações cotidianas de seus filhos adolescentes.

Questão 01

Questão 02
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Leia o texto a seguir e considere os dados da tabela que o acompanha para responder à questão.

Todos levantam a voz para clamar contra a poluição, mas poucos se levantam para jogar seu lixo no cesto. Como
acabar com essa sujeira?

Fátima Cardoso

Morador de uma cidade grande, João Brasileiro engole diariamente a fumaça lançada no ar por automóveis e
fábricas. Tossindo de raiva, acende o último cigarro e joga o maço pela janela do carro. No domingo de sol, leva os
filhos a passear no parque e compra sorvetes para os garotos. Cada um, é claro, vai jogar o copinho ou papel por
cima do ombro assim que degustar a iguaria. Quando vai à praia, Brasileiro fica horrorizado com o mar sujo pelos
esgotos e esbraveja enquanto toma um refrigerante e come uma espiga de milho, cujos vestígios ficarão
repousando na areia quando ele sair de lá. Brasileiro gosta muito de reclamar da poluição e da sujeira – dos
outros. Em seu próprio rastro, que ele ignora, acumulam-se quilos de detritos – restos de alimentos, copos, latas,
garrafas, papéis e toda sorte de objetos dos mais variados materiais e usos, atirados nas ruas, praias, estradas,
parques, casas de espetáculo e por aí afora. O lado mais detestável do lixo espalhado em tudo quanto é lugar
público, às vezes, pelas mesmas pessoas que debateram contra a poluição industrial, é justamente aquele que
agride os olhos.
[...]

Ao relacionar o texto 1 ao 2, pode-se afirmar que os agentes mais nocivos ao meio ambiente, entre os listados
abaixo, são:

A) pessoas e jornal.
B) garotos e chiclete.
C) garotos e lata de alumínio.
D) pessoas e plástico.

Texto 1

Combate à poluição: o papel de cada um

Texto 2

Fonte: Superinteressante. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ideias/combate-a-poluicao-o-papel-de-cada-um/>.
Acesso em: 26 jan. 2017.

Fonte: Superinteressante. Disponível em: <http://super.abril.com.br/ideias/a-sujeira-nossa-de-cada-dia-e-a-decomposicao-do-lixo/>.
Acesso em: 26 jan. 2017.

Questão 03

TIPO DE LIXO TEMPO DE DECOMPOSIÇÃO
ü Papel 3 a 6 meses

ü Jornal Pode levar décadas

ü Cigarro 1 a 2 anos

ü Filtro de cigarro 5 anos

ü Chiclete 5 anos

ü Lata de alumínio 80 a 100 anos

ü Plástico Mais de 100 anos

ü Vidro 1 milhão de anos

ü Metal Indeterminado
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Leia os dois textos a seguir para responder às questões 4 e 5.

O preço do feijão
não cabe no poema. O preço
do arroz
não cabe no poema.
Não cabem no poema o gás
a luz o telefone
a sonegação
do leite
da carne
do açúcar
do pão
[...]

Dados da extrema pobreza em Niterói, segundo os números do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística) 2010 e da MDS (Matriz de Informação Social):

Comparando o fragmento do poema social de Ferreira Gullar, publicado em 1976 (texto I), com o gráfico (texto II),
que contribui para traçar o perfil socioeconômico da população prioritária da política de assistência social no
município de Niterói, podemos concluir que:

A) o texto 1 cita alguns itens (como leite, carne, feijão e pão) que compõem a base da alimentação do cidadão
brasileiro, informando que os mesmos figuram em grande quantidade na mesa da maioria das famílias. Já o
texto 2 propõe uma análise completa do índice de pobreza existente nos municípios brasileiros.

B) os dois textos promovem uma reflexão sobre questões sociais e econômicas, como a necessidade de
alimentação (inclusive de itens comuns na mesa do brasileiro, como o arroz e o feijão), que é vital à
sobrevivência, embora muitas vezes até a alimentação básica encontre-se comprometida em situações de
extrema pobreza.

C) o poema “Não há vagas” (texto 1) cita alguns itens que compõem a base da alimentação do brasileiro (como o
arroz, o feijão, a carne, o leite e o pão) e necessidades como o consumo de luz, gás e telefone. Já o texto 2
mostra uma preocupação especial com a extrema pobreza de todos os brasileiros abaixo dos 60 anos.

D) enquanto o texto 1 cita itens da cesta básica do brasileiro (como o arroz, o feijão, o leite e a carne), o texto 2
apresenta sugestões de iniciativas sociais, que deveriam ser praticadas tanto pelo poder público quanto pela
sociedade como um todo, no sentido de combater a extrema pobreza dos brasileiros acima dos 60 anos.

Texto 1

Não há vagas

Texto 2

GULLAR, Ferreira. . Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1980, p. 224.

Disponível em: <http://www.niteroi.rj.gov.br/plano-municipal-assistencia-social14-17.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2016.

Toda Poesia

Questão 04
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O texto 1 constitui um exemplo de linguagem verbal, pois diz respeito aos signos que são formados por palavras.
Já o texto 2 apresenta um gráfico, considerado, nesse caso, como texto não verbal. Em relação aos dois textos,
pode-se afirmar que:

A) a linguagem verbal, exemplificada no poema “Não há vagas” (texto 1), por apresentar elementos linguísticos
concretos, pode ser considerada superior à linguagem não verbal, exemplificada no gráfico (texto 2).

B) a linguagem verbal (texto 1) e a não verbal (texto 2) são igualmente importantes, porém o sucesso na
comunicação entre o locutor (o que produz/envia a mensagem) e o interlocutor (o que recebe, compreende e
atribui sentido à mensagem) depende exclusivamente deste último.

C) num ato comunicativo que envolva a linguagem verbal e a não verbal, ou a comparação entre elas, ambas
tornam-se muito importantes para se tentar alcançar o sucesso da comunicação entre o locutor e o
interlocutor.

D) a linguagem não verbal, exemplificada no texto 2, por ser um gráfico e apresentar números e percentuais,
pode ser considerada superior à linguagem verbal, exemplificada no texto 1 (poema “Não há vagas”).

Questão 06

Questão 05

Faça uma leitura comparativa dos textos a seguir.

A Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN) vai intensificar, a partir desta semana, a fiscalização contra
descarte irregular de resíduos sólidos nas ruas. Na última semana, a companhia já promoveu uma ação de
conscientização na Rua Padre Anchieta, no Centro. Fiscais de limpeza urbana entregaram folhetos de casa em
casa e informaram sobre o horário correto da coleta. Quem colocar lixo na rua fora do período estabelecido,
poderá ser multado em pouco mais de R$ 1,3 mil.
Acampanha tem o objetivo de evitar o acúmulo de lixo nas ruas, que pode ocasionar enchentes, como ocorreu na
última semana, em Niterói. Além disso, a CLIN pretende acabar com os famosos lixões, pontos nos quais os
moradores jogam lixo indevidamente.

Texto 1

Após forte chuva, rio em Niterói, RJ, tem 'varal de lixo’

Texto 2

Na última semana, a companhia já promoveu uma ação de conscientização na Rua Padre Anchieta,
no Centro

Fonte: O Globo. Disponível em: <http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2016/11/apos-forte-chuva-rio-em-niteroi-rj-tem-varal-de-
lixo.html>. Acesso em: 21 dez. 2016.

Fonte: O Fluminense. Disponível em: <http://www.ofluminense.com.br/pt-br/cidades/clin-intensifica-fiscaliza%C3%A7%C3%A3o-e-
aplica-multas-por-descarte-irregular>. Acesso em: 21 dez. 2016.
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Podemos afirmar, sobre ambos os textos,

A) que o primeiro é uma denúncia da falta de coleta de lixo em Niterói, e o segundo é uma ação da Companhia de
Limpeza Urbana de Niterói (CLIN) de reparo da falta de coleta.

B) que o primeiro, publicado no jornal O Globo, apresenta o mal que a chuva faz ao lixo, e o segundo, apresenta
uma campanha para evitar o acúmulo de lixo nas ruas.

C) que eles se complementam, pois a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói (CLIN) não realizou
corretamente seu trabalho de retirada de lixo, formando varal após a chuva.

D) que o primeiro, publicado no jornal O Globo, apresenta o lixo após uma chuva intensa, e o segundo, apresenta
uma campanha para evitar o acúmulo de lixo nas ruas.

Questão 07

Leia a tira para responder à questão a seguir.

A impossibilidade de realizar a ação solicitada no primeiro quadrinho está relacionada:

A) ao roubo da última lâmpada do prédio.
B) ao fato de o congresso estar todo corrompido.
C) ao fato de não existir luz no congresso.
D) à falta de vontade política dos eleitos pelo povo.

Fonte: Bennet. Página do Facebook: @paginadoBennet. Tirinha postada em 06/12/16. Disponível em:
<https://www.facebook.com/paginadoBenett/photos/a.313981888678502.72489.313979645345393/

1160989173977765/?type=3&theater>. Acesso em: 21 dez. 2016.
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Questão 08

Questão 09

Leia o texto a seguir.

O que torna o texto engraçado é:

A) a sugestão de evitar a leitura do caderno policial.
B) a compreensão de que os assaltos estão sendo lidos no caderno policial.
C) a sequência de imagens que apresenta a personagem com diferentes expressões.
D) a compreensão de que os assaltos estão sendo lidos no caderno de política.

Fonte: Página do André Dahmer - Malvados. Disponível em:
<https://www.facebook.com/malvadoshq/photos/a.181209315329627.38166.181129068670985/

1099973396786543/?type=3&theater>. Acesso em: 21 dez. 2016.

Ela só quer paz

(Cantor: Projota)

[...]
Notícias boas pra se ler nos jornais

Amores reais, amizades leais
Ela entende de flores, ama os animais

Coisas simples pra ela são as coisas principais
Sem cantada, ela prefere os originais

Conheceu caras legais, mas nunca sensacionais
Ela não é as suas nega, rapaz

Pagar bebida é fácil, difícil é apresentar pros pais
[...]

Informe qual das orações a seguir teria o mesmo sentido do verso “Conheceu caras legais, mas nunca
sensacionais”.

A) Nunca conheceu caras legais, logo, eram sensacionais.
B) Conheceu caras legais, porém, nunca sensacionais.
C) Nunca conheceu caras legais nem sensacionais.
D) Conheceu caras legais, pois eram caras sensacionais.

Disponível em: <http://letrasnow.com.br/p/projota/ela-so-quer-paz-letra>. Acesso em: 12 dez. 2016.
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Leia os textos para responder à questão.

Bebida é água!
Comida é pasto!

Você tem sede de quê?
Você tem fome de quê?

A gente não quer só comida
A gente quer comida

Diversão e arte
A gente não quer só comida

A gente quer saída
Para qualquer parte...

A gente não quer só comida
A gente quer bebida

Diversão, balé
A gente não quer só comida

A gente quer a vida
Como a vida quer...

[...]

Disponível em: <http://mundoeducacao.bol.uol.com.br/psicologia/maslow-as-necessidades-humanas.htm>.
Acesso em: 25 jan. 2017.

Em vários versos da música “Comida” (Texto 1), a repetição da expressão “A gente não quer só comida” destaca,
, que outras necessidades humanas apontadas na

pirâmide hierárquica de Maslow (Texto 2)?

A) Necessidades fisiológicas, de status – estima e de segurança.
B) Necessidades sociais, de segurança e de autorrealização.
C) Necessidades sociais, fisiológicas e de segurança.
D) Necessidades de segurança, de autorrealização e sociais.

Texto 1

Comida

Texto 2

Pirâmide hierárquica das necessidades humanas, segundo o psicólogo Abraham Maslow.

na sequência em que aparecem na composição musical

Composição: Arnaldo Antunes / Marcelo Fromer / Sérgio Britto. Titãs.
Disponível em: <https://www.letras.mus.br/titas/91453/>. Acesso em: 08 dez. 2016.

Questão 10

Autorrealização

Status - Estima

Sociais

Segurança

Fisiológicas
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HORAS TRABALHADAS QUANTIA RECEBIDA

TRABALHADOR 1 6 R$540,00

TRABALHADOR 2 8 x

João e Mário têm, juntos, 16 bonés. Sabe-se que o dobro da quantidade de bonés de João, mais a terça parte
dessa sua quantidade inicial é igual a 14.As quantidades de bonés de João e Mário, respectivamente, são:

A) 8 e 8.
B) 7 e 9.
C) 6 e 10.
D) 14 e 2.

MATEMÁTICA

Questão 11

Dois trabalhadores realizaram um mesmo serviço, nas mesmas condições de trabalho, durante certo tempo. As
quantias recebidas pelos trabalhadores são proporcionais às horas trabalhadas. Observe a tabela que informa as
quantidades de horas trabalhadas e as respectivas quantias recebidas por eles.

Qual foi a quantia recebida pelo TRABALHADOR 2?

A) R$ 720,00.
B) R$ 1080,00.
C) R$ 4320,00.
D) R$ 405,00.

Questão 12

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida composta de indicadores de três
dimensões: longevidade, educação e renda. O índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o
desenvolvimento humano. Observe a tabela e o gráfico abaixo:

Faixas de Desenvolvimento Humano Municipal

Questão 13

IDH do Município de Niterói

ID
H

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,681
0,771 0,837

1991 2000 2010

Anos
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O gráfico abaixo se refere a uma pesquisa realizada, com 500 pessoas, sobre a qualidade dos transportes
durante os Jogos Olímpicos no Rio, em 2016.

O número de pessoas que responderam como ótima foi igual ao número daquelas que responderam como
péssima a qualidade dos transportes. Então, com base nas informações acima, quantas pessoas responderam
que a qualidade dos transportes durante os jogos foi ótima?

A) 225 pessoas.
B) 75 pessoas.
C) 125 pessoas.
D) 15 pessoas.

Questão 14

Tomando-se por base as informações da tabela e do gráfico acima, as faixas do índice de desenvolvimento
humano do município de Niterói nos anos de 1991, 2000 e 2010, respectivamente, foram:

A) muito alta, alta e média.
B) baixa, média e alta.
C) muito baixa, baixa e média.
D) média, alta e muito alta.
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Afigura a seguir ilustra uma planificação de um cubo, com estampas geométricas em suas faces.

Qual das figuras abaixo representa a composição espacial deste cubo?

A)

B)

C)

D)

Questão 15
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Observe a disposição das poltronas numeradas em uma sala de apresentação:

Nesta sala, a largura dos corredores é de 1m e o espaço destinado a cada uma das poltronas é um quadrado de
80 cm de lado. Qual é a menor distância a ser percorrida por uma pessoa que pretende se deslocar, sempre na
horizontal ou na vertical, da poltrona 22 para a poltrona 10?

A) 8,8m.
B) 10m.
C) 9,2m.
D) 8,0m.

Questão 16

Na figura abaixo, os pontosA, B, e C são três Unidades Escolares do Município de Niterói.

Quais são as coordenadas dos pontosA, B e C?

A) A(3, 2); B(11, -4); e C(6, -1).
B) A(3, -2); B(11, 4); e C(6, 1).
C) A(-2, 3); B(4, 11); e C(1, 6).
D) A(-3,-2); B(11,4); e C(6,1).

Questão 17
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Todos os jogos das SériesAe B do Campeonato Brasileiro, desde a edição de 2016, são disputados em gramados
com 105m de comprimento e 68m de largura.

Durante a transmissão de uma das partidas, em 2016, o locutor informa que um determinado jogador percorreu a
distância de 8,5 km. Considerando-se esta distância, quantas voltas completas este jogador teria dado em torno
do campo, exatamente sobre as linhas que determinam o seu comprimento e a sua largura?

A) 24 voltas.
B) 25 voltas.
C) 49 voltas.
D) 50 voltas.

Questão 18

As medidas oficiais de uma piscina olímpica são: 50 metros de comprimento; 25 metros de largura; e 2 metros de
profundidade, conforme é possível observar na figura abaixo.

Para encher totalmente uma piscina olímpica, em determinadas condições e de forma ininterrupta, levam-se 4
horas. Nestas condições, qual o volume de água que terá na piscina após 1 hora de enchimento? (Considerando
que a quantidade de água que entra na piscina é constante).

A) 2.500 m³.
B) 1.875m³.
C) 6.205m³.
D) 625m³.

Questão 19
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Na Ilha da Conceição, em Niterói, há uma praça conhecida como Praça Alcides Pereira, na forma de um círculo
com 30m de diâmetro.

Qual é a distância percorrida por uma pessoa que dá 4 voltas em torno desta praça, exatamente sobre a sua
circunferência? Considere

A) 93m.
B) 186m.
C) 372m.
D) 46m.

π = 3,1.

Questão 20

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

Questão 21

Questão 22

Questão 23

SUA OPINIÃO SOBRE A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA



O preenchimento do cartão-resposta da prova foi:

A) fácil
B) regular
C) difícil
D) muito difícil

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

15


