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17.  Assine seu nome no local indicado.
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4.  Qualquer folha faltante, defeito na questão ou falha na impressão deve ser
informada  imediatamente ao Aplicador/Professor.

5.  Para cada questão, há somente uma resposta.

7.  Caso a folha gabarito seja assinalada com mais de uma alternativa para uma
mesma  questão, esta será anulada.

8.  Use somente caneta esferográfica de tinta preta para o preenchimento da
folha de  gabarito e da folha de produção de texto. As questões do caderno de
prova podem ser respondidas a lápis.

9.  A produção de texto (português), poderá ser feita primeiro no rascunho
a lápis e depois deverá ser passada a limpo na folha de produção de texto, a caneta
e com letra legível.

10.  Você receberá, além do caderno de prova, uma folha gabarito e uma folha de produção
de  texto; não borre, nem rasure as respostas, pois NÃO serão fornecidas outras destas
folhas.

11.  O teste é sem consulta. Você deve ter sobre a carteira somente lápis, borracha
e caneta de tinta preta.

12.  Não é permitido utilizar calculadora, telefone celular, tablet ou qualquer tipo de 
equipamento eletrônico.

13.  A duração do teste é de 3 horas, incluindo o tempo para preenchimento da folha
gabarito e da folha de produção de texto.

14.  Ao término do teste, chame o Aplicador/Professor e entregue a ele o caderno
de prova, incluindo a versão definitiva da produção de texto e o cartão-resposta.

15.  Caso tenha qualquer dúvida, chame o Aplicador/Professor que está em sua sala.

16.  Qualquer tentativa de cola ou fraude acarretará no recolhimento e anulação da sua
prova.
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6.  Tome cuidado ao passar as respostas para a folha gabarito: preencha completamente
o campo referente à resposta de cada questão (      é forma correta).

ORDEM POLO



LÍNGUA PORTUGUESA

PÁGINA 1

01- O livro O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupèry,
é um clássico da literatura mundial. A respeito do enredo e da
análise da obra, é correto dizer que:

a) Os adultos são pessoas sensíveis e ensinam às crianças
a beleza que há em tudo.

b) As coisas mais importantes da vida são invisíveis aos olhos,
mas percebidas com o coração.

c) As flores são, em todas as ocasiões, iguais umas às outras,
assim como os seres humanos. Não há diferenças.

d) A seriedade dos adultos e sua constante falta de tempo 
são elementos que devem ensinar às crianças como ser uma
pessoa responsável e feliz.

02- Imagine que um menino escreveu um bilhete para a
prima pedindo que o ajudasse a fazer os convites para a
festa de aniversário dele. Mas o garoto se esqueceu de 
pontuá-lo. Veja.

Laíla por favor ajude-me a con-
vidar nossos amigos para a minha
festa de aniversário cuidado entre-
gar convites para Beatriz e Caio de
jeito nenhum quero ver o Renato na
minha festa

Recorrendo à pontuação, em qual das reescritas abaixo fica
claro que o menino pediu para convidar Beatriz e Caio,
mas não convidar Renato.

a)  Laila, por favor, ajude-me a convidar nossos amigos para
a minha festa de aniversário. Cuidado: entregar convites para
Beatriz e Caio. De jeito nenhum quero ver o Renato em minha
festa.

b)  Laila, por favor, ajude-me a convidar nossos amigos para
a minha festa de aniversário. Cuidado: entregar convites para
Beatriz e Caio de jeito nenhum! Quero ver o Renato na minha
festa.

c)  Laila por favor, ajude-me a convidar nossos amigos: para
a minha festa de aniversário. Cuidado: entregar convites para
Beatriz e Caio? De jeito nenhum! Quero ver o Renato na minha
festa.

d)  Laila por favor, ajude-me a convidar nossos amigos para
a minha festa de aniversário. Cuidado? Entregar convites para
Beatriz? E Caio? De jeito nenhum? Quero ver o Renato na 
minha festa!

3- Assinale a alternativa que obedece à norma culta da
Língua Portuguesa.

a)  Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu
e as estrelas começaram a brilhar. Eu as apressiava como 
num sonho, porque a sede me tornara febriu.

b) Porque vendes isso? – perguntou o principezinho.

c)  Ele gagueja um pouco e parecia envergonhado, porque o
rei fazia questão de que sua autoridade fosse respeitada.

d)  Uma outra vóz lhe respondeu, porquê ele replicou em
seguida: “– Não! Não estou enganado.”

4-  Leia a tira que contém trechos de músicas e assinale
a alternativa correta quanto ao  assunto variedade
linguística.

a) Na escrita, essas músicas, deveriam estar, obrigatoriamente,
em linguagem formal.

b) Chico Bento e o amigo Zé Lelé mostram-se ignorantes por
cantarem fora das regras da Língua Portuguesa.

c) As músicas que as personagens estão cantando relacionam-se
com um único público-alvo: os jovens. Por isso, a dupla canta
errado.

d) As falas das personagens foram registradas de modo diferente
daquele recomendado pela gramática, pois a música é caipira e
a escrita procura imitar a fala dos sertanejos, uma variedade
regional.

5-  Leia o texto que segue para responder a esta questão
sobre a compreensão textual.

      O português demorou mais de 200 anos para se consolidar
no Brasil. No final do século 17, o tupinambá, um dos 
dialetos do tupi, era o que mais se escutava por aqui. Para
não perder o predomínio político na colônia, Portugal proibiu
que crianças, filhos de portugueses e indígenas aprendessem
outra língua que não o português.

O português brasileiro

Por que todo mundo não fala a mesma língua? Dossiê
SuperInteressante. Edição 376-A – Junho/2017.

     Mas a língua que falamos hoje não é idêntica à que se fala
em Portugal. O “português brasileiro” também é resultado de
um amplo e complexo processo de transformação sofrido ao
longo dos anos, com importantes contribuições dos escravos
africanos e de imigrantes que vieram de vários cantos do mundo.
Mas, ainda hoje, 237 línguas são faladas no País. Desse total,
216 estão vivas. Delas, 201 são indígenas e 153 correm risco
de ser extintas.

* dialeto: variação; um jeito próprio de se expressar.

Segundo o texto, é correto dizer que:

a)  o português brasileiro é uma língua isenta de influências
estrangeiras.

b) línguas indígenas são, em número de línguas faladas no
Brasil, minoria.

c) por volta do final dos anos 1600, predominavam, em terras
brasileiras, dialetos indígenas.

d) o português só foi falado no Brasil a partir de 1700, tendo
sido proibido antes disso.



6-  Leia o texto com atenção para responder a esta questão.

Piscina
Fernando Sabino

     Era uma esplêndida residência, na Lagoa Rodrigo de
Freitas, cercada de jardins e tendo, ao lado, uma bela 
piscina. Pena que a favela, com seus barracos grotescos
se alastrando pela encosta do morro, comprometesse tanto
a  p a i s a g e m .     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     Diariamente, desfilavam diante do portão aquelas mulheres
silenciosas e magras, lata d'água na cabeça. De vez em
quando, surgia sobre a grade a carinha de uma criança, olhos
grandes e atentos, espiando o jardim. Outras vezes, eram
as próprias mulheres que se detinham e ficavam olhando.
     Naquela manhã de sábado, ele tomava seu gim-tônica
no terraço, e a mulher, um banho de sol, estirada de maiô
à beira da piscina, quando perceberam que alguém os
observava pelo portão entreaberto.---------------------------------
     Era um ser encardido, cujos trapos em forma de saia
não bastavam para defini-la como mulher. Segurava uma
lata na mão, e estava parada, à espreita, silenciosa como
um bicho. Por um instante, as duas mulheres se olharam,
separadas pela piscina.-------------------------------------
     De súbito, pareceu à dona de casa que a estranha criatura
se esgueirava, portão adentro, sem tirar dela os olhos. 
Ergue-se um pouco, apoiando-se no cotovelo, e viu com
terror que ela se aproximava lentamente: já atingia a piscina,
agachava-se junto à borda de azulejos, sempre a olhá-la,
em desafio, e agora colhia água com a lata. Depois, sem
uma palavra, iniciou uma cautelosa retirada, meio de lado,
equilibrando a lata na cabeça – e em pouco sumia-se pelo
por tão. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
     Lá no terraço, o marido, fascinado, assistiu a toda a
cena. Não durou mais de um ou dois minutos, mas lhe
pareceu sinistra como os instantes tensos de silêncio e de
paz que antecedem um combate. Não teve dúvida: na 
semana seguinte vendeu a casa.

Fernando Sabino. A mulher do vizinho, Rio de Janeiro, 1976. Disponível 
em: <http://contobrasileiro.com.br/piscina-cronica-de-fernando-sabino/>

- Adaptada. Acesso em: 05 jul 2017.

De acordo com o primeiro parágrafo do texto, o que se
evidencia na apresentação da narrativa é:

a)  a bela descrição da mansão próximo à Lagoa Rodrigo de
Freitas.

b) a triste imagem apresentada pelo contexto da favela.

c)  o contraste social marcado pela riqueza versus pobreza.

d)  a neutralidade da descrição em relação aos ambientes rico
e pobre.

9-  Em “Economize água. A falta que ela faz não é brincadeira.”
A palavra ela refere-se:

a)  ao termo antecedente “água”.

b)  ao verbo “economizar”.

c)  ao termo antecedente “a falta”.

d)  à palavra “brincadeira”.

8- Leia a seguir um trecho do texto “Janelas assombradas”,
de Christoph Marzi. 

   A casa  era velha grande,
mal-encarada acinzentada e .
Tinha torres com telhados

 e telhas .pontudos tortas 

   As janelas pareciam
olhos  e todos quesombrios
olhavam para elas ficavam

.assustados

[...]

[...]

    Pela manhã, um carro  de mudança parou em frente à casapreto
e homens , vestindo macacões  e usando cintos ,gordos azuis grossos
carregavam caixas  para dentro da casa.   [...]grandes
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http://gramaticaaopedaletra.blogspot.com.br

Assinale a alternativa correta quanto à análise gramatical.

a)  No trecho apresentado, não foram atribuídas características
aos substantivos.

b)  As palavras “velha, grande, mal-encarada e acinzentada”
são adjetivos que caracterizam o substantivo “casa”.

c)  No 2º parágrafo, as palavras “sombrios e assustados” são
adjetivos que caracterizam o substantivo “pessoas”, termo que
não aparece no texto, mas está subentendido.

d)  Nesse trecho da narrativa, os adjetivos não têm função
alguma, pois não ajudam o leitor a imaginar a casa, o carro
e os homens que faziam a mudança.

7-Releia um parágrafo do texto para responder a esta 
questão sobre tempos verbais. Observe as palavras em 
destaque.

Diariamente, desfilavam diante do portão aquelas mulheres
silenciosas e magras, lata d'água na cabeça. De vez em
quando, surgia sobre a grade a carinha de uma criança, olhos
grandes e atentos, espiando o jardim. Outras vezes eram
as próprias mulheres que se detinham e ficavam olhando.

Os verbos em destaque no parágrafo transcrito estão
conjugados em que tempo do indicativo?

a)  Pretérito perfeito.

b)  Futuro do presente.

c)  Futuro do pretérito.

d) Pretérito imperfeito.

PÁGINA 2

10- Observe as placas que seguem para analisar esta
questão sobre norma culta.

PLACA 1 PLACA 2

PLACA 3 PLACA 4

Disponível em:
https://i.ytimg.com/vi/8Ceyg7QMQ8g/maxresdefault.jpg
Acesso em 04 jul 2017.

Disponível em: 
<https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/33/0a/ec/330aec979447e
10958f01fc30c08a23e.jpg> 
Acesso em 04 jul 2017.

Disponível em:
<http://www.kibeloco.com.br/wp-content/uploads/2010/05/Praca-306.jpg>
Acesso em: 04 jul 2017.

Disponível em:
<https://cadeorevisor.files.wordpress.com/2009/02/melancia.jpg>
Acesso em: 04 jul 2017.

*esgueirava - saía de mansinho



Com relação à escrita das placas, considerando a norma
culta, assinale a alternativa que contém a informação correta.

a)  As placas 1, 2 e 4 apresentam apenas erros de ortografia.

b)  Nas placas 2 e 4, o único erro é de acento de sílaba tônica.

c)  Na placa 4, não há erros, nem de acentuação nem de ortografia.

d) Na placa 2, há dois erros de ortografia e um de acentuação.

MATEMÁTICA

11- Alexandre e Júlia fizeram uma viagem. A passagem
aérea de ida e volta de cada um deles custou R$560,00.
A diária completa em apartamento custou R$280,00. Ao
todo, eles gastaram R$3.080,00 com passagem e hospedagem.
Quantos dias o casal ficou hospedado?

a) 9 dias

b) 7 dias

c) 11 dias

d) 15 dias

12- Em um colégio militar, estudam 540 alunos, que serão
divididos em grupos de 37 alunos para um desfile. Quantos
grupos completos serão formados e quantos alunos seriam
necessários para completar mais um grupo?

a) Serão formados 14 grupos, sendo necessários mais 22
alunos para formar um novo grupo.

b) Serão formados 16 grupos, sendo necessários mais 29
alunos para formar um novo grupo.

c) Serão formados 16 grupos, sendo necessários mais 08
alunos para formar um novo grupo.

d) Serão formados 14 grupos, sendo necessários mais 15
alunos para formar um novo grupo.

13- Três rolos de arame farpado medem, respectivamente,
168 metros, 264 metros e 312 metros. Deseja-se cortá-los
em partes do mesmo comprimento, de modo que cada parte
seja a maior possível. Com base nos dados, assinale a
alternativa correta.

a) O comprimento de cada parte mede 6 metros, obtendo um
total de 72 partes.

b) O comprimento de cada parte mede 12 metros, obtendo um
total de 62 partes.

c) O comprimento de cada parte mede 24 metros, obtendo um
total de 31 partes.

d) O comprimento de cada parte mede 24 metros, obtendo um
total de 93 partes.

14- Em um cruzeiro de férias,   dos passageiros são 
europeus,    é asiático e     é africano. Os demais passageiros
são brasileiros. Que fração dos viajantes representa os
brasileiros?

2
51

6
1

15

a) 11
30

b) 19
30

c) 2
13

d) 2
15

PÁGINA 3

15- No filme “UP, Altas Aventuras”, o personagem principal,
Carl, prende milhares de balões coloridos na chaminé da
lareira e levanta voo. Resolva a expressão numérica a seguir
e saiba a idade que Carl tinha ao participar da aventura na
“casa voadora”: [(2 x 9 - 15  5 + 3) x 4] +2 x 3 = 

a) 87 anos

b) 77 anos

c) 78 anos

d) 70 anos

16- Observe a tabela que contém a capacidade oficial de
público de alguns estádios de futebol no Brasil: 

ESTÁDIO ESTADO CAPACIDADE

Maracanã

Arena da Baixada

Morumbi

Arena Corinthians

RJ

PR

SP

SP

78832

42372

77011

47605

Disponível em: ;http://cdn.cbf.com.br/content/201601/20160122182359_0.pdf
acesso em 01/07/2017.

Observando os dados apresentados na tabela, pode-se
concluir que:

I. A capacidade de público do Maracanã é maior que a do Morumbi
e menor que a da Arena Corinthians.

II. A capacidade de público da Arena da Baixada é menor que
a do Maracanã e menor que a do Morumbi.

III. Somando a capacidade de público da Arena da Baixada
e da Arena Corinthians, totalizam mais de 85977 torcedores.

As sentenças verdadeiras são:

a) I, II e III

b) apenas I e II

c) apenas I e III

d) apenas II e III 



PÁGINA 4

18- Relacione a primeira coluna com a segunda e, em seguida,
marque a alternativa que apresenta a relação correta: 

53
20

A)

4
5

B)

2
25

C)

7
2

D)

36
5

E)

I) 0,8

II) 7,2

III) 2,65

IV) 3,5

V) 0,08

a) A–II; B-III; C-I; D–V; E-IV

b) A–III; B-II; C-I; D–IV; E-V

c) A–III; B-I; C-V; D–IV; E-II

d) A–II; B-I; C-V; D–III; E-IV

HISTÓRIA E GEOGRAFIA

21- Analise o texto a seguir.

"Com frio de 2,7°C, Curitiba tem primeira geada do ano”.

De acordo com o Simepar, em todo o Paraná, as temperaturas
ficaram abaixo dos 10 °C.
Da redação [01/05/2016] [10h17]
O início de maio trouxe o dia pelo qual muitos amantes de frio
esperavam: um amanhecer com geada e temperaturas congelantes
em diversas regiões do Paraná, inclusive na capital e região
metropolitana. A manhã deste domingo (1°) em Curitiba, agora
a mais fria do ano, teve 2,7°C - a menor para um mês de maio
desde 2007, quando fez 0,1°C. (...)

Fonte: <http://www.gazetadopovo.com.br/vida-e-cidadania/com-frio-de-
27c-curitiba-tem-primeira-geada-do-ano-37vletkcwjak8jg5eaq5lyzez>

 Acesso 24 abr. 2017.

Assinale a alternativa que justifica as baixas temperaturas
na capital paranaense.

a) Baixa altitude e proximidade com o oceano.

b) Latitude ao Sul do Trópico de Capricórnio e altitudes acima
de 800 m.

c) Baixa longitude em relação à Linha do Equador.

d) Proximidade da capital em relação à Linha do Equador.

17- Roberta quer colocar 685 balas em saquinhos, todos
com a mesma quantidade de balas, para distribuí-los às
crianças carentes no Dia das Crianças. Sabe-se que com
essa quantidade de balas Roberta conseguiu montar 137
saquinhos. De acordo com as informações, é correto
afirmar que 

I. cada saquinho contém 5 balas.

II. 685 é múltiplo de 5.

III. 685 é divisível por 3 e por 5.

IV. 685 não é divisível por 3, mas é divisível por 5.

V. cada saquinho ficou com 5 balas e sobraram 2 balas.

A sequência que apresenta as afirmativas verdadeiras é:

a) I, II, IV e V

b) I, II e IV

c) I, III e IV

d) I, III e V

19- Um atleta vai participar de uma prova que tem o seguinte
percurso: 

3400m
15hm

5,4 km

A distância percorrida pelo atleta, em quilômetros, corresponde
a:

a) 10,2km

b) 10,4km

c) 11,3km

d) 10,3km

20- No fôlder abaixo, estão algumas ofertas de uma farmácia.
Se um cliente comprou uma unidade de creme hidratante, duas
unidades de xampu e duas unidades de condicionador, o
valor, em reais, que economizou por ter aproveitado as ofertas
do dia foi de: 

a) R$10,90

b) R$11,90

c) R$9,90

d) R$7,70



23- Analise a rosa dos ventos:

De acordo com a Rosa dos Ventos, enumere as siglas
correspondentes aos respectivos pontos colaterais.

1. SO

2. SE

3. NE

4. NO

(    ) Noroeste   (    ) Nordeste   (    ) Sudeste   (    ) Sudoeste

Agora, assinale a sequência correta.

a) 4 – 3  – 2  – 1

b) 4 – 1  – 3  – 2

c) 1 – 2  – 3  – 4

d) 4 – 1  – 2  – 3

24- Leia o texto a seguir:

Em 1853, a Província de São Paulo foi desmembrada, dando
início à história oficial do Paraná emancipado (...). A palavra
Paraná tem origem no guarani, e significa rio caudaloso. Com
o programa de imigração, foram trazidos alemães, portugueses
e italianos para o estado. (www.infoescola.com-historia-do-parana)

Glossário
Emancipar- ato de tornar-se livre, independente;
Desmembrar- dividir, separar;
Caudaloso - forte, intenso, impetuoso.

Conhecendo o significado da palavra emancipação e, com
base nas informações do texto, pode-se afirmar:

a) que, a partir de 1853, o Paraná ficou independente de São
Paulo, que o nome Paraná tem origem indígena e que parte
de seu povoamento se deu com europeus.

b) que o atual Paraná só começou a ter sua história a partir
do momento que foi povoado por imigrantes europeus.

c) que, antes de 1853, o Paraná pertencia à capitania de Santa
Catarina, que o nome Paraná tem origem africana e que parte
do povoamento se deu com asiáticos.

d) que as terras que hoje formam o estado do Paraná eram
totalmente despovoadas até a chegada de estrangeiros.

PÁGINA 5

25- Leia o texto a seguir:

Outra forma de ocupação do interior do Brasil nos séculos
XVIII e XIX foi resultado da ação dos tropeiros. Os tropeiros
percorriam grandes distâncias para abastecer Minas Gerais
com mercadorias de todo tipo e com muares, isto é, mulas
e burros. Os animais eram criados no Rio Grande do Sul e,
depois, levados para Sorocaba, no interior do estado de São
Paulo, onde eram vendidos, seguindo muitas vezes para as
minas de ouro. O trabalho dos tropeiros foi importante para a
ocupação do sul do Brasil.

(Adaptado -SIMIELLI, Maria Elena, CHARLIER, Anna Maria. Projeto Ápis:
história: ensino fundamental I. São Paulo: Ática, p. 75, 2014)

Do Rio Grande do Sul para o estado de São Paulo, muitas
tropas passavam por Santa Catarina e Paraná. No Paraná,
o tropeirismo foi muito importante para

a) o desenvolvimento da agricultura para alimentar tropas e
tropeiros.

b) a descoberta do ouro por tropeiros que passavam por
Paranaguá no litoral.

c) o surgimento de cidades como Lapa, Castro e Ponta Grossa,
nascidas dos locais de pouso dos tropeiros.

d) ultrapassar a Linha de Tordesilhas, formando cidades em
região que pertencia à Espanha.

CIÊNCIAS
26- O planeta Terra não fica parado. Ele tem dois movimentos
principais: a rotação e a translação.

O movimento da Terra em volta dela mesma é chamado 
_______________ e leva _______ para ser completado.
 O movimento da terra em torno do Sol é chamado _________
e leva _______ para ser completado.

Assinale a alternativa que contém as palavras que completam
corretamente as lacunas.

a) rotação – 365 dias – translação – 24 horas.

b) translação – 24 horas – rotação – 365 dias.

c) rotação – 24 horas – translação – 365 dias.

d) translação – 365 dias – rotação – 24 horas.

TERRA

SOL

22- Analise o gráfico a seguir:

51,9
70,1

93,1

119,0

146,8
169,8

190,8

Total

Urbana

Rural

Em % do total Milhões de pessoas

100%

75%

50%

25%

0%

200

150

100

50

1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010

Fonte: IBGE,2010
www.beefpoint.com.br

<http://www.beefpoint.com.br/cadeia-produtiva/giro-do-boi/ibge-confira-os-destaques
-do-censo-demografico-2010-com-slides-76785/> Acesso em 04 maio 2017.

Com base no gráfico, assinale a alternativa correta.

a) Antes da década de 1970, mais de 85% da população
brasileira era rural.

b) O gráfico  mostra  uma  diminuição  da  produção  de
alimentos.

c) Com o crescimento descontrolado das cidades, a população
começa a fazer um êxodo urbano.

d) O Brasil se torna um país urbanizado depois da década de
1970.



a) 2-3-1-5-4

b) 1-3-2-4-5

c) 2-1-3-4-5

d) 2-3-1-4-5

28- Em todo o planeta Terra, habitam mais de dois milhões
de seres vivos, adaptados aos mais diversos ambientes,
com suas infinitas formas. Para relacionar tantas características
diferentes dentre os diversos animais, existe uma classificação
geral que permite agrupá-los de acordo com suas semelhanças:
os invertebrados, que não possuem esqueleto como forma
de sustentação do corpo; e os vertebrados, que possuem
coluna vertebral para sustentação do corpo. Os vertebrados
podem ser agrupados em cinco grupos diferentes, como
mostrados na imagem que segue.

Assinale a alternativa que apresenta a correta associação
entre os grupos de vertebrados indicados pelos números
na imagem e suas respectivas características. 

(  ) Possuem pelos, respiram por pulmões e nascem da barriga
da mãe.

(  ) Têm penas, bicos e nascem de ovos.

(  ) Têm pele seca, são coberto por escamas e nascem de 
ovos.
(  ) Possuem pele úmida e nascem na água. Quando adultos,
vivem na terra.

(  ) Têm escamas, vivem na água e nascem de ovos.

a) 4-3-2-5-1

b) 3-4-1-5-2

c) 3-4-1-2-5

d) 4-3-5-2-1

29- A ilustração que segue mostra três processos realizados
pelas plantas: a transpiração, que é a perda de água na
forma de vapor através das folhas, a respiração e a
fotossíntese. Todos os animais e plantas respiram para
sobreviver, mas somente as plantas realizam a fotossíntese
na presença da luz.

Sobre a fotossíntese e a respiração, podemos afirmar
que:

I. Ao respirarem, as plantas inspiram oxigênio e expiram gás
carbônico.
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II. Ao respirarem, as plantas inspiram gás carbônico e expiram
oxigênio.

III. Na fotossíntese, a água é retirada do solo e levada até as
folhas, de onde a clorofila capta a luz solar.

IV. Na fotossíntese, a glicose é produzia pelas plantas.

V. Na respiração, a glicose é produzia pelas plantas.

Assinale a alternativa que contém somente as afirmações
corretas.

a) II, IV, V

b) II, III, IV

c) I, III, V

d) I, III, IV

30- Os seres vivos se relacionam uns com os outros e,
assim, obtêm o que precisam para sobreviver ou se reproduzir.
As relações ecológicas podem acontecer entre indivíduos
da mesma espécie ou entre indivíduos de espécies diferentes.
Assinale a relação ecológica em que apenas uma das espécies
é beneficiada ao se alimentar dos restos deixados pela outra
espécie, sem prejudicá-la:

a) comensalismo

b) inquilinismo

c) cooperação

d) parasitismo

RESPIRAÇÃO
FOTOSSÍNTESE

TRANSPIRAÇÃO

27- A água é indispensável para a manutenção da vida e
pode ser encontrada na natureza em diferentes estados
físicos: sólido, líquido e gasoso. A água líquida está
distribuída na sua maioria em rios, lagos, mares, oceanos
e em camadas subterrâneas do solo ou em geleiras. Diante
da poluição e  da exploração excessiva,  a  água
potável é atualmente considerada um recurso natural finito.
Por causa dessa enorme importância na manutenção dos
ciclos naturais e na manutenção da vida na Terra, é que a
água merece uma atenção especial: a preservação e
a manutenção da água são fundamentais para a existência da
vida em nosso planeta.
Abaixo estão as etapas do ciclo da água. Após enumerá-las,
pela ordem que o ciclo acontece, assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
(  )  É na atmosfera que o vapor de água se transforma em
gotículas que ficam suspensas no ar formando as nuvens.

(  ) Além das plantas, os animais também perdem água na forma
de vapor através da transpiração. O calor do sol faz a água
líquida evaporar dos rios, lagos, mares e oceanos.

(  ) As nuvens cobrem o céu. As gotículas de água que são
formadas vão se juntando até formarem gotas maiores que
caem: é a chuva.

(  ) Quando o vapor de água condensado cai sobre a superfície
terrestre, ocorre a infiltração de uma parte dessa água que vai
alimentar os lençóis subterrâneos.

(  ) Parte da água que se infiltrou no solo pode ser absorvida
pelas plantas ou escoar sobre o solo e abastecer os rios, que
deságuam em mares e oceanos, reiniciando todo o processo
do ciclo da água.
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Texto 2

“Cresci brincando no chão, entre formigas.
De uma infância livre e sem comparamentos.

Eu tinha mais comunhão com as coisas do que comparação.”

Manoel de Barros

Texto 3

A televisão em si não é ruim, mas sim o modo como a criança se relaciona com ela. A influência da mídia no cotidiano.
é muito comprometedora. Afinal, para que serve a televisão?

A partir da leitura dos textos que serviram apenas como base, escreva um texto de opinião por meio do qual você deixe
clara sua posição (em primeira pessoa) diante do questionamento: Afinal, para que serve a televisão?

Escreva no mínimo 7 e no máximo 10 linhas.

ÁREA DO CANDIDATO - RASCUNHO DA PRODUÇÃO DE TEXTO

RASCUNHO

Limite mínimo 

Limite máximo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

PRODUÇÃO DE TEXTO

Texto 1

Televisão

Televisão é uma caixa de imagens que fazem barulho. 
Quando os adultos não querem ser incomodados, mandam as crianças ir assistir à televisão.
O que eu gosto mais na televisão são os desenhos animados de bichos.
Bicho imitando gente é muito mais engraçado do que gente imitando gente, como nas telenovelas.
Não gosto muito de programas infantis com gente fingindo de criança.
Em vez de ficar olhando essa gente brincar de mentira, prefiro ir brincar de verdade com meus amigos e amigas.
Também os doces que aparecem anunciados na televisão não têm gosto de coisa alguma porque ninguém pode comer uma imagem.
Já os doces que minha mãe faz e que eu como todo dia, esses, sim, são gostosos.
Conclusão: a vida fora da televisão é melhor do que dentro dela.

PAES, J. P. Televisão. In: Vejam como eu sei escrever. 1. ed. São Paulo, Ática, 2001, p. 26-27

Leia os 3 (três) textos que seguem.


	1: Capa
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8

