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BL01P09

ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Língua Portuguesa.

Leia os textos abaixo.
Texto 1
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É legal colecionar figurinhas?
Você deve conhecer alguém que está colecionando figurinhas da Copa do Mundo, não 

conhece? Pode até ser que você mesmo esteja quase para terminar o álbum ou já tenha 
terminado. Que febre!

Conheço muitas crianças empenhadas em completar esse álbum. Muitas delas adoram 
futebol e até torcem para algum time, outras nem ligam. Mesmo assim, muitas querem 
colecionar as fotos dos jogadores.

Aliás, há também uma multidão de adultos fazendo a mesma coisa, isso sem falar 
dos pais das crianças, que também entraram na onda para ajudar os filhos na busca das 
figurinhas mais difíceis de encontrar.

Você sabia que fazer coleção de alguma coisa pode ser muito interessante? Conheci 
um menino de dez anos que, em uma atividade da escola, viu uma pedra muito bonita e 
ficou muito interessado em saber mais sobre ela. Esse achado foi o pontapé inicial para ele 
começar a reunir diferentes pedras.

Com a coleção, da qual ele tinha o maior orgulho, aprendeu muitas coisas interessantes: 
conheceu mais de perto o reino dos minerais e os mais variados tipos de pedras, com o 
nome e tudo!

E tem mais: aprendeu a ser cuidadoso. Como tinha pedras de todos os tamanhos, ele 
organizou todas de um jeito lindo! Se ele tivesse de aprender a mesma coisa nas aulas de 
Ciências, é quase certo que iria achar o estudo muito chato!

A melhor parte de fazer uma coleção, seja ela do que for, é saber procurar as coisas, conhecer 
outras crianças que também fazem essa atividade, trocar as peças repetidas, negociar. Já 
pensou em quanto você pode aprender de Matemática fazendo essa coisa tão gostosa?

No caso do álbum da Copa, só não vale deixar a parte mais difícil nas mãos de seus pais, 
para eles terminarem para você.

A parte divertida é antes de terminar o álbum. Afinal, quando ele fica completo a 
brincadeira acaba e perde a graça, não é?
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/quebracabeca/2014/05/1462555-e-legal-colecionar-figurinhas.shtml>. 

Acesso em: 6 jun. 2014. Fragmento. 

Texto 2

Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/quebracabeca/2014/05/1462555-e-legal-colecionar-figurinhas.shtml>. 
Acesso em: 6 jun. 2014. Fragmento. 

(P090450H6_SUP)
01) (P090450H6) Qual é a informação comum a esses textos?
A) A necessidade de ser cuidadoso.
B) A prática de colecionar objetos.
C) As brincadeiras que incentivam o estudo da Matemática.
D) As técnicas para preencher um álbum de figurinhas.
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Leia novamente o texto “É legal colecionar figurinhas?” para responder às questões abaixo.
02) (P090451H6) No Texto 1, o trecho que marca uma opinião é:
A) “... muitas querem colecionar as fotos dos jogadores.”. (ℓ. 5-6)
B) “... foi o pontapé inicial para ele começar a reunir diferentes pedras.”. (ℓ. 12-13)
C) “... conheceu mais de perto o reino dos minerais e os mais variados tipos...”. (ℓ. 15)
D) “... é quase certo que iria achar o estudo muito chato!”. (ℓ. 19)

03) (P090453H6) No Texto 1, o trecho “Que febre!” (ℓ. 3) tem o sentido de
A) doença.
B) interesse.
C) mania.
D) surpresa.

04)  (P090452H6) No Texto 1, no trecho “... em saber mais sobre ela.” (ℓ. 12), o termo em destaque substitui
A) atividade.
B) coleção.
C) escola.
D) pedra.

Leia o texto abaixo. 
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Quando eu chegar ao Céu!
Quando eu chegar ao Céu, de manhã, de tarde ou de noite, não sei ainda, pedirei para 

ir à biblioteca, onde curiosamente bisbilhotarei – com respeito – algumas obras. Quero reler 
a Invenção de Orfeu, de nosso Jorge de Lima, sofredor, telúrico1 e místico, homem bom, 
cirenaico2, assim lhe chamou Rachel de Queiróz, quando ele morreu, novembro, 15, do ano 
de 1953. 

E pedirei, sim, para conversar com Manu, Manuel Bandeira, que se chamava Neném. 
Matarei saudades do dentuço Manuel, que foi o melhor ser humano que conheci, neste 
mundo. E gostaria de conhecer Chiquita do Rio Negro, que recusou casar-se com Ataulfo 
Nápoles de Paiva, conviva do baile da Ilha Fiscal. Escrevi sobre Chiquita. Li a sua biografia, 
escrita por Garrigou-Lagrange. 

Meu Deus, convocaria Jaime Ovalle, o tio Nhonhô, que morreu com a idade de Jorge de 
Lima. Ali, na biblioteca do Céu, conheceria o estupendo Ovalle, o do Azulão [...], o amigo de 
Manuel, íntimo de Londres e de Nova York. 

Por fim, suplicaria para falar com João Guimarães Rosa, poliglota, com quem tão 
poucas vezes falei. E evocaria a posse do seu sucessor, na Casa de Machado. Esqueci-me 
completamente dessa posse, ai de mim. 

E fui. Lá estava eu, 1968. Um ano depois da morte de Rosa. Mário Palmério falou 
sobre ele, como seu herdeiro. E gostei tanto do discurso, equilibrado, lúcido, original. Se 
me lembro. Foi procurar cartas íntimas de Rosa para grande amigo, médico e fazendeiro 
em Minas, Moreira Barbosa. Cartas de outrora. Deliciosas, fraternais, confiantes, de pura 
entrega. Reveladoras do ser complexíssimo, fechado, carente, que gostava de disfarçar, 
despistar, ir e vir, comensal3 do mistério. Saudarei a uns e outros na largueza dadivosa do 
Céu, turbilhão de amor, como dizia o insaciável Léon Bloy.

*Vocabulário:
1Telúrico: relativo ao que pertence à Terra.
2Cirenaico: relativo aos que entendem o prazer como fim principal da vida.
3Comensal: alimentado de; nutrido de.

VILLAÇA, Antônio Carlos. Disponível em: <http://sitenotadez.net>. Acesso em: 26 maio 2011. Fragmento. (P090373C2_SUP)

05) (P090380C2) De acordo com esse texto, o amigo de Manuel, íntimo de Londres e de Nova York, era
A) Jorge de Lima.
B) Ataulfo Nápoles.
C) Jaime Ovalle.
D) Moreira Barbosa.
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Leia novamente o texto “Quando eu chegar ao Céu!” para responder às questões abaixo.

06) (P090373C2) No trecho “Reveladoras do ser complexíssimo,...” (ℓ. 21), a palavra destacada sugere
A) familiaridade.
B) intensidade.
C) ironia.
D) tamanho.

07) (P090375C2) No trecho “... à biblioteca, onde curiosamente bisbilhotarei – com respeito...” (ℓ. 2), a expressão 
destacada indica
A) finalidade.
B) lugar.
C) modo.
D) tempo.

Leia o texto abaixo.

WATTERSON, Bill. Calvin e Haroldo: e foi assim que tudo começou. São Paulo: Conrad Editora do Brasil, 2007. p. 35. (P090196F5_SUP)

08) (P090196F5) Nesse texto, conclui-se que o menino queria
A) assustar a mãe com o tigre.
B) fazer o tigre ir à escola em seu lugar.
C) impedir a passagem da mãe para o quarto.
D) tirar o tigre do quarto.

09) (P090198F5) No trecho “Calvin, são quase 7h30!”, o ponto de exclamação reforça a ideia de
A) animação.
B) confusão.
C) impaciência.
D) surpresa.
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Leia o texto abaixo.
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O maior de todos os presentes
Era noite. [...] Como sempre acontece em noites de tempestade, a energia acabou. Eu, 

criança ainda, só poderia estar nervoso e muito assustado; o que me levava a perguntar a 
todo instante:

− Pai, quando a luz vai voltar?
− Em breve, meu filho − dizia meu pai [...].
Deixando-me sozinho por uns instantes, foi até o quarto e voltou de lá com algo na mão. 

Reconheci logo o pequeno objeto: era uma caixa de madeira escura que ele mantinha em 
sua escrivaninha. [...]

− O tempo passa rápido, não é, filho? − ele perguntou.
− Passa, papai; que nem flecha, né?
− Pois é. Hoje você já está com dez anos e já é quase um homem, não é?
− Sim, papai.
− Pois, então, é hora de lhe passar esse presente.
Naquele momento, ele me entregou a caixa de madeira, [...] quando me fez jurar que eu 

jamais a abriria sem o seu consentimento. [...]
Vinte anos se passaram. A misteriosa caixa se manteve em meu poder. Sempre que eu 

passava por uma situação difícil [...], eu me recordava daquela noite de tempestade com 
papai. A doença de meu filho caçula foi o pior de todos os momentos. [...] Até que um dia, 
finalmente, meu filho recebeu alta do tratamento. Nesse dia meu pai, estando em nossa 
casa para nos felicitar pela melhora, me pediu:

− Filho, você ainda tem aquela caixa? Pode apanhá-la, por favor?
Corri até o segundo andar da casa e voltei como uma flecha para a sala. Ele me disse:
− Agora você já pode abrir.
Nervoso, eu atendi ao seu comando. Fiquei atordoado por alguns segundos. [...]
− Esse é o maior tesouro de um homem. E, hoje, vejo que esse homem está bem na 

minha frente!
Aquela velha caixa não possuía nenhuma pedra preciosa, nenhum objeto valioso. Na 

verdade, ela estava vazia. Mas através dela percebi que já havia ganhado o meu maior 
presente: o autocontrole de saber aguardar pelo momento certo; a paciência do saber esperar.

MATIAS, Fabiano de Oliveira dos Santos. Disponível em: <http://www.letraseeartes.com.br/2011/01/tres-bons-exemplos-de-textos-narrativos.html>. 
Acesso em: 24 nov. 2014. Fragmento. (P090076H6_SUP)

10) (P090077H6) O trecho desse texto que comprova a presença de um narrador-personagem é:
A) “Como sempre acontece em noites de tempestade, a energia acabou.”. (ℓ. 1)
B) “Deixando-me sozinho por uns instantes, foi até o quarto...”. (ℓ. 6)
C) “Pois, então, é hora de lhe passar esse presente.”. (ℓ. 13)
D) “Esse é o maior tesouro de um homem.”. (ℓ. 25)

11) (P090078H6) No trecho “Passa, papai; que nem flecha,...” (ℓ. 10), a expressão destacada foi usada para
A) destacar uma informação.
B) marcar oposição.
C) suavizar uma ideia.
D) sugerir rapidez.

12) (P090080H6) No trecho “Deixando-me sozinho por uns instantes,...” (ℓ. 6), a linguagem utilizada é
A) coloquial.
B) formal.
C) regional.
D) técnica.
 
13) (P090079H6) No final desse texto, o filho
A) aprendeu uma valiosa lição. 
B) deu o presente a outra pessoa.
C) foi consolado pelo pai.
D) ganhou um objeto de valor. 
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Leia os textos abaixo.
Texto 1

5
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Não estresse: você tem mais tempo do que pensa
Um novo livro ensina a usá-lo bem – sem estresse nem ansiedade

Se seu dia está curto demais para tantas tarefas, há uma solução simples, embora de 
aplicação difícil: mude-se para Vênus. Lá, o dia dura 243 vezes a duração do dia na Terra 
[...]. Imagine só. Daria para trabalhar, pegar um cineminha, encontrar os amigos, cuidar do 
cachorro, tirar uma soneca depois do almoço [...]. Deve ser por isso que nunca se viu um 
venusiano reclamar de estresse. Diante das 5 832 horas do dia de Vênus, é compreensível 
que os terráqueos se queixem tanto de seus dias de 24 horas. Segundo a escritora americana 
Laura Vanderkam, porém, reclamamos de barriga cheia. Seu livro 168 hours. You have more 
time than you think (168 horas. Você tem mais tempo do que pensa), ainda não lançado no 
Brasil, tornou-se best-seller defendendo duas teses incomuns em obras sobre organização 
do tempo. A primeira é que somos bem menos ocupados do que imaginamos. A segunda é 
que a melhor maneira de aproveitar bem o tempo é não se preocupar tanto assim com ele.

Nossa vida é tão corrida que livros sobre como administrar o tempo se tornaram um 
gênero à parte nos últimos anos [...]. Em geral, eles partem de uma premissa: o dia é curto 
para tantas tarefas. A melhor maneira de lidar com isso, segundo eles, é preenchê-lo [...]. 
De forma rigorosa, cumprindo todas as tarefas de trabalho sem procrastinar e planejando o 
tempo restante para aproveitar cada segundo com a família [...] ou praticando esportes. [...]

OSHIMA, Flávia Yuri. Disponível em: <http://migre.me/fAudK>. Acesso em: 23 jul. 2013. Fragmento. 

Texto 2

Disponível em: <http://migre.me/fncaR>. Acesso em: 8 jul. 2013.

 (P090158F5_SUP)

14) (P090158F5) Qual é a informação em comum apresentada por esses textos?
A) O hábito de os venusianos viverem sem estresse.
B) O cansaço do homem devido ao excesso de trabalho.
C) A organização do tempo de acordo com as tarefas.
D) A ajuda que um livro oferece na organização do tempo.

15) (P090160F5) No Texto 1, no trecho “... porém, reclamamos de barriga cheia.” (ℓ. 7), a expressão em 
destaque tem o mesmo sentido de
A) com pressa.
B) com raiva.
C) sem fome.
D) sem motivo.

C0901
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Leia novamente o texto “Não estresse: você tem mais tempo do que pensa” para responder à 
questão abaixo.

16) (P090164F5) A informação principal do Texto 1 está no trecho:
A) “Se seu dia está curto demais para tantas tarefas, há uma solução simples, embora de aplicação difícil: 
mude-se para Vênus.”. (ℓ. 1-2)
B) “... o dia dura 243 vezes a duração do dia na Terra...”. (ℓ. 2)
C) “... nunca se viu um venusiano reclamar de estresse.”. (ℓ. 4-5)
D) “Seu livro 168 hours [...] tornou-se best-seller defendendo duas teses incomuns em obras sobre 
organização do tempo. ”. (ℓ. 7-10)

Leia o texto abaixo.

Joãozinho e os pronomes

Na escola:
– Joãozinho!
– Sim, professora!
– Por favor, diga-me dois pronomes.
– Quem, eu?
– Muito bem, garoto!

Disponível em: <http://recantodacronica.blogspot.com.br/2011/11/joaozinho-e-os-pronomes-historias.html>. Acesso em: 3 dez.  2015. (P091384H6_SUP)

17) (P091384H6) O humor desse texto está 
A) na forma como o Joãozinho atende a professora.
B) na maneira como a professora faz o pedido ao Joãozinho.
C) no fato de Joãozinho responder corretamente sem intenção.
D) no jeito como a professora faz um elogio ao Joãozinho.

Leia o texto abaixo.

Garfield – Natureza

Disponível em: <http://comicsgarfield.blogspot.com/>. Acesso em: 3 dez. 2010. (P090559ES_SUP)

18) (P090560ES) Nesse texto, a expressão “em toda parte” exprime circunstância de 
A) dúvida.
B) lugar.
C) modo.
D) tempo.

C0901
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Leia o texto abaixo.
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Inverno, o inimigo dos alérgicos

Lukas Godoy não sabe cantar, mas é só o inverno dar as caras que ele começa a típica 
melodia dos alérgicos: a fungada. O nariz vive trancado e vermelho por causa da coriza, 
popularmente chamada de “nariz escorrendo”. “Gasto uma tonelada de lencinhos durante a 
estação”, brinca o publicitário de 25 anos, que desde os sete convive com a rinite.

De acordo com a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia (Asbai), 30% da população 
brasileira sofre com alguma alergia, sendo que as mais comuns são as respiratórias: 
bronquite, asma e rinite. A enfermidade é uma resposta exagerada do sistema imunológico 
a algum aeroalérgeno – como ácaros, mofo e pólen. “Alergia é genética, mas ela pode se 
manifestar como doença primária também”, diz a médica alergista Paula Bley Strachman.

No inverno, o problema aumenta. Isso porque a estação tem características que potencializam 
as causas. A primeira é o ar seco da estação. “A alergia é uma inflamação da mucosa e o 
ressecamento do ar pode piorá-la, desencadeando crises”, conta Elizabeth Mourão, presidente 
da Associação Brasileira de Alergia e Imunopatologia (Asbai), seção Paraná.

Outro inimigo é a poluição. Durante o inverno, todos os gases poluentes comuns em 
centros urbanos, que afetam os alérgicos – como monóxido de carbono, enxofre e metano 
– ficam na superfície da Terra. A culpa é de um fenômeno climático chamado inversão 
térmica, que funciona da seguinte forma: o ar frio não sobe, como ocorre no verão. E, como 
é mais pesado, retém mais os poluentes.

Durante os dias de frio, as pessoas também costumam ficar em ambientes fechados. A 
residência, contudo, é um dos principais redutos de aeroalérgenos. “Quem tem predisposição 
precisa ficar mais alerta, já que a questão ambiental pode fazer com que as crises se 
agravem. Tem que tirar tapete, deixar as roupas no sol, limpar cortinas e principalmente 
seguir orientação médica”, relata o infectologista Jaime Rocha. [...]

Disponível em: <http://www.gazetadopovo.com.br/saude/conteudo.phtml?tl=1&id=1485417&tit=Inverno,-o-inimigo-dos-alergicos#ancora>. 
Acesso em: 21 jul. 2014. Fragmento. (P090461H6_SUP)

19) (P090396H6) Esse texto tem a finalidade de
A) relatar um acontecimento.
B) orientar um procedimento.
C) divulgar uma atividade.
D) dar uma informação.
 
20) (P090462H6) Nesse texto, no trecho “... a algum aeroalérgeno – como ácaros, mofo e pólen.” (ℓ. 8), o 
travessão foi utilizado para
A) apontar uma exemplificação. 
B) apresentar uma observação.
C) indicar uma opinião.
D) marcar um diálogo.

C0901

7



BL02P09

Leia o texto abaixo.
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Jovens trocam livros por “leitura digital”

No bolso do jeans, um celular. Na escrivaninha do quarto, um laptop. [...] Tudo ao redor 
dos jovens de hoje oferece conexão 24 horas por dia nas mais diversas redes sociais. 
Como deixar de lado todas as infinitas possibilidades que o mundo digital oferece e se 
dedicar à leitura de um livro, com suas centenas de páginas, cheias de palavras [...] exigindo 
concentração para serem decifradas?

Dados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa) divulgados nesta 
semana afirmam que a leitura não está entre as prioridades dos jovens de 15 anos. [...] 46% 
dos estudantes afirmam que leem apenas para obter as informações de que precisam; [...]. 
Apenas um terço disse que a leitura é um dos hobbies favoritos.

Apesar dos dados do Pisa, especialistas em educação e tecnologia discordam da ideia 
de que o jovem de hoje lê menos. Muito pelo contrário: afirmam que os adolescentes nunca 
leram tanto. A diferença é que, agora, não são só os livros que são “lidos”, mas vídeos, 
sites, SMS, e-mails e uma gama imensa de informações. “O adolescente lê e escreve muito, 
comunica-se muito mais por escrito. As gerações anteriores liam só os livros da escola. Os 
jovens de hoje não: estão sempre se informando dentro dessa vida social digitalizada”, diz 
Rosa Maria Farah, [...] da PUC-SP. [...]

Para os educadores, a falta de interesse pela leitura formal pode levar à perda da 
habilidade de se concentrar quando necessário. “O jovem não consegue mais ler um texto 
inteiro. [...]”, explica Teresa Ferreira, psicopedagoga da Unifesp. [...]

Ainda é cedo para afirmar o quanto isso pode ser prejudicial no futuro. Mas os especialistas 
alertam: ler apenas o essencial e aquilo que interessa pode levar à perda da aptidão para 
analisar situações com mais profundidade. “O jovem sabe de tudo o que acontece, mas não 
aprofunda o conhecimento dos fatos”, destaca a psicóloga Dora Sampaio Góes [...]. 

 MANDELLI, Mariana. Disponível em: <http://www.estadao.com.br/noticias/geral,jovens-trocam-livros-por-leitura-digital-imp-,652713>. 
Acesso em: 5 mar. 2015. *Adaptado para fins didáticos. Fragmento. (P090288H6_SUP)

21) (P090291H6) No trecho “‘... mas não aprofunda o conhecimento dos fatos.’” (ℓ. 22-23), a palavra destacada 
expressa ideia de 
A) conclusão.
B) consequência.
C) finalidade.
D) oposição.

22) (P090288H6) A informação principal desse texto está no trecho: 
A) “No bolso do jeans, um celular. Na escrivaninha do quarto, um laptop.”. (ℓ. 1)
B) “... deixar de lado todas as infinitas possibilidades que o mundo digital oferece...”. (ℓ. 3)
C) “A diferença é que, agora, não são só os livros que são ‘lidos’, mas vídeos, sites, SMS, e-mails e uma 
gama imensa de informações.”. (ℓ. 12-13)
D) “... ler apenas o essencial e aquilo que interessa pode levar à perda da aptidão para analisar situações 
com mais profundidade.”. (ℓ. 21-22)
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Leia o texto abaixo.
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Efeito dominó
Entenda como o desmatamento pode influenciar a vida nos oceanos

Coloque várias peças de dominó em pé, enfileiradas uma atrás da outra, e dê um peteleco 
na primeira delas. As peças vão se esbarrando e, uma a uma, caem. Esse movimento, 
conhecido como “efeito dominó”, pode se aplicar a muitas outras situações em que um 
determinado fato leva a uma série de consequências.

Na natureza, é comum observar isso. Plantas e bichos dependem sempre do ambiente 
ao seu redor e, se alguma coisa muda, é provável que muitas outras mudanças aconteçam 
em decorrência da primeira. Por exemplo: ao desmatarmos uma área, prejudicamos a vida 
de animais que vivem naquele habitat. Mas o efeito dominó pode ir ainda mais longe – você 
sabia que as consequências do desmatamento chegam até os oceanos?

Um estudo da Universidade de Macquaire, na Austrália, mostrou que recifes de corais 
são afetados pelo desmatamento que ocorre a quilômetros de distância. Isso porque a falta 
de vegetação faz com que uma maior quantidade de sedimentos seja despejada nos rios. O 
curso natural das águas leva terra e restos orgânicos até os oceanos, onde eles prejudicam 
a vida dos corais.

“Os sedimentos deixam o mar mais turvo e a redução da transparência da água limita a 
produtividade de algas e corais”, explica o biólogo Jean-Remy Guimarães, do Instituto de 
Biofísica da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Abrolhos, a região que concentra os 
maiores recifes de corais do Brasil, já sofre esse efeito.

O resultado é uma espécie de “desertificação marinha”, que acaba diminuindo as 
populações de peixes. A redução é ruim não só para pescadores, mas também para quem 
trabalha com ecoturismo. “Quem vai pagar para mergulhar em um cemitério de corais?”, 
questiona Jean.

A solução para este triste problema você já deve imaginar qual é: evitar o desmatamento. 
Quanto mais árvores nas florestas, menos sedimentos nas águas dos rios e oceanos, o que 
significa mais recifes de corais, mais peixes, mais vida marinha… E, quem sabe assim, a 
gente não transforma o significado da expressão “efeito dominó” em uma coisa boa?

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/efeito-domino/>. Acesso em: 13 ago. 2013. (P090205F5_SUP)

23) (P090209F5) Nesse texto, o trecho que marca uma opinião é:
A) “As peças vão se esbarrando e, uma a uma, caem.”. (ℓ. 2)
B) “... recifes de corais são afetados pelo desmatamento...”. (ℓ. 10-11)
C) “... leva terra e restos orgânicos até os oceanos,...”. (ℓ. 13)
D) “A solução para este triste problema você já deve imaginar...”. (ℓ. 23)

24) (P090208F5) O tema desse texto é
A) a dependência que as plantas e bichos têm em relação à natureza.
B) a destruição dos recifes de corais em todo o litoral.
C) as consequências do desmatamento para os oceanos.
D) as soluções encontradas para acabar com a desertificação marinha.

25) (P090206F5) De acordo com esse texto, o desmatamento afeta os recifes de corais porque
A) altera o curso natural das águas.
B) aumenta a quantidade de terra e restos orgânicos nos oceanos.
C) interfere no resultado de pesquisas científicas.
D) prejudica o habitat dos animais que vivem nas florestas.

26) (P090207F5) Nesse texto, no trecho “... que concentra os maiores recifes de corais do Brasil...” (ℓ. 17-18), 
o termo destacado substitui
A) água.
B) mar.
C) região.
D) vegetação.
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ATENÇÃO!
Agora, você vai responder a questões de Matemática.

27) (M090223H6) Em uma academia de ginástica, foram oferecidas duas novas modalidades de aula: dança 
e ioga, em três turnos. Nessa academia, os alunos interessados em frequentar essas aulas fizeram uma 
inscrição em que deveriam optar pela modalidade e o turno de sua preferência. A tabela abaixo apresenta 
o número de alunos inscritos nas duas modalidades em cada turno oferecido pela academia.

Turnos
Quantitativo de alunos

Dança Ioga
Manhã 10 20
Tarde 15 8
Noite 22 12

De acordo com os dados dessa tabela, qual foi o total de alunos inscritos no turno da noite?
A) 22
B) 34
C) 47
D) 87

28) (M090254G5) Um ventilador e uma cafeteira custam juntos 140 reais em uma loja. O preço de 5 desses 
ventiladores é igual ao preço de 2 dessas cafeteiras.
Considere x como sendo o preço do ventilador e y o preço da cafeteira.
Qual é o sistema de equações que possibilita calcular o preço do ventilador e da cafeteira?

A)
x y 140
5x 2y
+ =
=

)

B)
x y 7
5x 2y 140
+ =
+ =

)

C)
x y 140
2x 5y
+ =
=

)

D)
x y 140
5x 2y 7
+ =
+ =

)

29) (M090194G5) Carlos comprou um terreno retangular cujas medidas estão representadas no desenho 
abaixo e, no centro dele, construiu uma casa de base também retangular medindo 6 metros de largura 
por 16 metros de comprimento. Ao redor da casa, ele plantou grama de forma a cobrir todo espaço que 
sobrou do terreno.

10 m

20 m

GRAMA

6 m

16 m

Quantos metros quadrados de grama Carlos plantou nesse terreno?
A) 16
B) 96
C) 104
D) 200
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30) (M090400H6) Observe o número racional no quadro abaixo.

12,5
 

Uma fração que representa esse número é

A)
12
5 .

B) 100
125 .

C) 5
12 .

D) 10
125 .

31) (M090780E4) Gabriel vai calcular o diâmetro da circunferência de centro F representada abaixo.

G

I

F H

Para encontrar a medida do diâmetro dessa circunferência ele deve somar as medidas de quais segmentos?
A) FG e FH.
B) FG e FI.
C) FH e GH.
D) FI e GH.

32) (M090030ES) Observe a expressão numérica no quadro abaixo. 

3 7 2+

O valor dessa expressão melhor se aproxima de qual número inteiro?
A) 5
B) 6
C) 9
D) 11
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33) (M090037G5) Observe os triângulos representados na malha quadriculada abaixo.

1

2

3 4

Qual desses triângulos é escaleno e retângulo?
A) 1
B) 2 
C) 3 
D) 4

34) (M050801E4) Fábio distribuiu igualmente 1,2 litro de suco em 3 copos.
Qual foi a quantidade de suco que Fábio colocou em cada copo?
A) 0,4 L
B) 1,2 L
C) 3,6 L
D) 4,2 L

35) (M090259G5) Observe a expressão numérica abaixo.

– 4 
. (– 2 + 5) – (– 2 – 4)

             
Qual é o resultado dessa expressão?
A) – 7
B) – 6
C) 3
D) 6

36) (M090086H6) O tampo de uma mesa em formato de L receberá um acabamento com tiras de borracha 
em sua lateral. As dimensões desse tampo estão representadas na figura abaixo.

Quantos centímetros de tiras de borracha, no mínimo, serão necessários para esse acabamento?
A) 100
B) 260
C) 340
D) 360
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37) (M090632A9) Rodrigo quer comprar um violão que custa R$ 480,00. Comprando à vista, ele consegue 
um desconto de 15%. 
Qual é o valor desse violão à vista?
A) R$ 408,00
B) R$ 465,00 
C) R$ 472,80
D) R$ 479,28

38) (M090703E4) A reta GJ abaixo dividiu o hexágono regular FGHIJK em dois trapézios isósceles.

F

K

G

H

I J

α

Qual é a medida do ângulo α do trapézio FGJK?
A) 45°
B) 60°
C) 90°
D) 120°

39) (M090016ES) Observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em segmentos de mesma medida.

– 9

Q

– 3 0

Qual número está representado pelo ponto Q?
A) – 12
B) – 8
C) – 6
D) – 4
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40) (M060327E4) Na aula de Biologia, os alunos fizeram uma pesquisa sobre o tempo médio de vida de 
alguns animais e os dados encontrados foram listados na tabela abaixo.

ANIMAIS TEMPO MÉDIO DE VIDA
Gato 13 anos

Cavalo 30 anos
Galinha 7 anos

Chimpanzé 20 anos

Qual é o gráfico que melhor representa os dados dessa tabela?

A) B)

C) D)

41)  (M090008EX) Observe os quadriláteros representados abaixo.

Qual é o quadrilátero que possui apenas um par de lados paralelos?
A) Losango.
B) Paralelogramo.
C) Retângulo.
D) Trapézio.

42) (M090707E4) Um centro de pesquisas possui uma câmara fria, na qual são armazenados alguns 
experimentos. Em um dia, a temperatura no interior dessa câmara fria atingiu a temperatura de – 18 °C, 
enquanto que a temperatura ambiente do centro de pesquisa, nesse instante, era de 21 °C.
Qual foi a diferença entre essas temperaturas nesse instante?
A) 40 °C
B) 39 °C
C) 4 °C
D) 3 °C
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43) (M090080H6) Para preparar uma vitamina de morango, Daniele utilizou 1 300 mL de leite.
Quantos litros de leite Daniele utilizou para fazer essa vitamina de morango?
A) 1,3 L
B) 13 L
C) 130 L
D) 1 300 L

44) (M070569E4) Observe a expressão algébrica no quadro abaixo.

2x + 7y – 6xy =

Qual é o resultado dessa expressão para x = 3 e y = – 4?
A) 94
B) 36
C) 50
D) 85

45) (M090207H6) Observe o sólido geométrico abaixo.

Uma planificação para esse sólido é

A) B)

C) D)
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46) (M070542E4) Observe a conta no quadro abaixo.

1,86 ÷ 0,06

Qual é o resultado dessa conta?
A) 0,0031
B) 0,31
C) 3,1
D) 31

47) (M090051ES) Observe o desenho na malha quadriculada abaixo.

Uma ampliação desse desenho é

A) B)

C) D)

48) (M060019BH) Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em segmentos de mesma medida.

10,1 11,1

Nessa reta, o ponto P corresponde ao número
A) 10,6.
B) 10,7.
C) 10,8.
D) 10,9.
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49) (M090014EX) Cláudio contratou um caminhão pipa para encher uma cisterna com o formato de 
paralelepípedo cujas dimensões internas são: 9 metros de comprimento, 2 metros de profundidade e 
5 metros de largura.
Qual é o volume de água necessário para encher totalmente essa cisterna?
A) 146 m3

B) 90 m3

C) 47 m3

D) 16 m3

50) (M080586E4) Para prever o aumento de gastos com a nomeação de novos funcionários, uma empresa 
fez um levantamento de dados que mostrou que a alimentação de 100 funcionários durante 10 dias tem 
o custo de R$ 3 000,00.
Mantendo o mesmo custo por funcionário, quanto essa empresa gastará com a alimentação de 150 funcionários 
durante esse mesmo período?
A) 1 500
B) 2 000
C) 3 500
D) 4 500

51) (M090243E4) O desenho abaixo representa o botão de um fogão. As marcas de temperatura desse botão 
estão igualmente espaçadas. Para ligar o fogão, deve-se girar o botão no sentido anti-horário.

Quantos graus o botão desse fogão deve ser girado para ligá-lo na temperatura mínima?
A) 180º
B) 240º
C) 300º
D) 360º

52) (M090553ES) Em uma papelaria um estojo custa x reais e um corretivo custa 2 reais. Na compra de 
8 desses estojos e 8 desses corretivos, Carlos pagou 52 reais.
Qual é a equação que permite calcular o valor, em reais, desse estojo?
A) 8x + 16 = 52
B) 8 + 16x = 52
C) 8x + 16x = 52
D) 8x + 8 = 52
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