
 
 

 

 

 
1 

 

 
 

PORTUGUÊS 
 

Do cocar vermelho ao pé de jatobá 

 
Reunidos, sentados sobre a terra, eu e meus sete irmãos 

ouvíamos as histórias de Pangunsukup, um velho cinta-larga. 
Eram histórias que faziam nossos olhos brilharem, tão grande 
era a criatividade de meu pai. Eu era apenas uma criança e 
dormia sempre com a imaginação povoada das cenas ouvidas. 
Anemã é meu nome, que, de acordo com a minha origem, 
significa “o sonhador”. 

O lugar era incrível. Na floresta densa e fechada, o 
Aripuanã servia seu povo com abundância de peixes e o 
refrescava nos banhos diários, além de ser o principal meio de 
transporte para juntar as tribos próximas. Papai um dia me 
contou da Festa do Porcão, que era realizada para celebrar o 
plantio do milho. Nossos vizinhos Suruís, Zorós e Apurinãs 
seguiam em canoas pelo rio, eram famílias inteiras, dos mais 
velhos aos bebês pendurados nos “angujap”. Havia 
brincadeiras para todas as idades, desde o cabo de guerra até 
a caçada mais ligeira do porcão. No fim do dia, era a hora de 
agradecer pelo plantio, mas apenas os adultos participavam, as 
crianças eram levadas às malocas para dormir. Era uma festa 
regada a chicha. 

Nessa história, meu pai dizia que já era quase dia quando 
os adultos começaram a seguir rumo às suas aldeias, porém, 
ainda sob efeito da bebida, começaram um ritual de 
agradecimento. 

Logo que percebeu o silêncio do lugar, meu pai levantou-
se cuidadosamente e espantou- se com a quantidade de cinzas 
ao chão. Apenas cinzas e o cocar vermelho e, a pouca 
distância dele, a lâmina ensanguentada. Acima dela, o corpo 
da índia. Estava tudo muito confuso… A resposta veio logo em 
seguida, quando ao olhar novamente para o rio, dois casais de 
índios caminhavam em sua direção. Não se tratava de 
nenhuma alucinação. A chicha os salvou. 

Hoje sei que essa história é conhecida como o “Massacre 
do Paralelo 11”, ocorrido na década de sessenta, em uma 
manhã de pavor. Foram os garimpeiros os invasores da aldeia, 
no início pelo ar, pois achavam que suas moscas grandes ao 
lançarem açúcares envenenados e roupas com o vírus da gripe 
iriam acabar com a minha gente. Não conseguiram. Invadiram 
pelo chão. 

Acharam que acabando com nossos antepassados, 
tomariam conta de nossas terras e retirariam de lá todo o ouro 
e diamante. Pensaram eles que teriam nossas riquezas, mas 
nosso amigo Aripuanã nos salvou. Atualmente, meu povo mora 
numa reserva de nome Roosevelt, local que continua a juntar 

nossos vizinhos que ainda realizam celebrações para relembrar 
a importância daquele rio para a história do povo cinta-larga. 
Agora, adulto, sei que não eram histórias inventadas e a única 
coisa imaginária que ainda restou daquele tempo é a linha que 
corta o lugar onde eu nasci. 
(Karoline Vitória, uma das vencedoras no gênero Memórias literárias da 6a edição 

da Olimpíada de Língua Portuguesa).  

 
QUESTÃO 1.  

 
O gênero narrativa de memórias caracteriza-se como texto 
que se vale de lembranças pessoais e reais de um modo 
poético, literário. Quem o escreve promove um encontro 
emocionante entre o passado narrado pelo autor e aquele que 
lê no presente. Em “Do cocar vermelho ao pé de jatobá”, 
temos:  
 
a) Uma história fictícia que narra um fato vinculado à cultura 

indígena. 
b) Uma história inspirada em cenas de um evento trágico 

ocorrido na década de 1960: o atentado contra o povo 
indígena Cinta-Larga.  

c) Uma história fictícia inspirada na história do jovem Anemã 
e sua família. 

d) Uma história fictícia inspirada em um ritual de 
agradecimento que mantém viva a tradição daquele povo 
até os dias atuais. 

e) Uma história fictícia inspirada na história de dois casais de 
índios que, na história, foram salvos pela chincha. 

 
QUESTÃO 2.  

 
O trecho que melhor representa as conquistas do povo cinta-
larga em detrimento da cobiça está em: 
 
a) “Anemã é meu nome, que, de acordo com a minha origem, 

significa ‘o sonhador’”. 
b) “Papai um dia me contou da Festa do Porcão, que era 

realizada para celebrar o plantio do milho”.  
c) “Pensaram eles que teriam nossas riquezas, mas nosso 

amigo Aripuanã nos salvou”. 
d) “Hoje sei que essa história é conhecida como o “Massacre 

do Paralelo 11”, ocorrido na década de sessenta, em uma 
manhã de pavor”. 

e) “Apenas cinzas e o cocar vermelho e, a pouca distância 
dele, a lâmina ensanguentada”. 

 
QUESTÃO 3.  

 
Marque a alternativa que informa corretamente a quantidade de 
letras e fonemas da palavra massacre: 
 
a) 8 letras e 8 fonemas. 
b) 8 letras e 7 fonemas. 
c) 8 letras e 6 fonemas. 
d) 7 letras e 7 fonemas. 
e) 7 letras e 8 fonemas. 
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QUESTÃO 4.  

 
Na palavra próximas, a letra X tem som de: 
 
a) /ch/ 
b) /r/ 
c) /s/ 
d) /ks/ 
e) /z/ 
 
QUESTÃO 5.  

 
Assinale a alternativa incorreta em relação à palavra 
“ensanguentada” : 
 
a) Tem 13 letras e 12 fonemas.   
b) Não apresenta dígrafo. 
c) Apresenta dígrafo em “GU”. 
d) O fonema /s/ pode ser representado na escrita por várias 

letras. 
e) Não apresenta letras que não representam nenhum 

fonema. 
 
 

REDAÇÃO 
 
Leia a história em quadrinhos a seguir e marque a alternativa 
correta: 
 

 
Disponível em: 

https://profsimonepaulino.wordpress.com/2017/07/25/interpretacao-de-historia-
em-quadrinhos-hq/ Acesso em: 28 de abril de 20 

QUESTÃO 6.  

 
Na história acima o sonho de Monica é: 
 
a) Comprar um cofrinho bem grande pra guardar dinheiro. 
b) Poupar bastante dinheiro. 
c) A personagem não tem sonho algum. 
d) Comprar um condomínio inteiro de brinquedos para as 

suas bonecas. 
 
QUESTÃO 7.  

 
Quais os principais recursos que caracterizam a história em 
quadrinho acima? 
 
a) Linguagem verbal e não verbal. 
b) Pinturas e cores diversas. 
c) Narrador personagem. 
d) Título da história. 
e) A indicação do seu fim no último quadro. 
 
QUESTÃO 8.  

 
No primeiro balão, há a fala do pai da Monica que diz: “Sua 
semanada, filha”!  
Semanada quer dizer: 
 
a) Brinquedos. 
b) Condomínio inteiro de bonecas. 
c) O sonho de Monica. 
d) Dinheiro que pai de Monica dá a ela toda semana. 
e) Seu porquinho cheio de dinheiro.  
 
QUESTÃO 9.  

 
No quinto quadrinho, Monica diz que tem uma urgência para 
resolver. Qual urgência é esta? 
 
a) Comprar um condomínio inteiro de bonecas. 
b) Poupar dinheiro. 
c) Comprar um cofrinho maior. 
d) Comprar outo vestido vermelho. 
e) Bater em Cebolinha. 
 
QUESTÃO 10.  

 
Por que Monica comprou um cofrinho maior? 
 
a) Porque desistiu de seu sonho. 
b) Para guardar mais dinheiro e poder comprar o condomínio 

de bonecas. 
c) Fazer uma surpresa para seu pai. 
d) Comprar seu amigo coelho. 
e) Para ter um amigo porco.  
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 INGLÊS 
 
Observe the picture and answer question 1. 
 

 
 
QUESTÃO 11.  

 
Read the sentences and mark the correct according to the 
picture. 
 
Qual das frases abaixo está correta de acordo com a imagem? 
 
a) The cat is behind the sofa. 
b) The flower is between the vase. 
c) The lamp is next to the sofa. 
d) The notebook is under the lamp. 
e) The clock is on the shelf.  
 
QUESTÃO 12.  

 
Choose the correct alternative that completes the sentences.  
 
Qual a alternativa correta completa a frase? 

“You can have ___ orange.” 
 
a) an  
b) a 
c) some 
d) at 
e) is 
 
QUESTÃO 13.  

 
Choose the alternative which completes the sentences 
accordingly. 
 
Qual a alternativa correta completa a frase? 
 

 
 
a) This  
b) That  
c) These 
d) It  
e) Those 
 

QUESTÃO 14.  

 
House for rent 

Appliances – washing machine, 
stove & refrigerator. 

A big kitchen, three bedrooms, 
a living room, two bathrooms, a garden. 

Near school and supermarket 
For more information, call 555-432-354 

 
After reading the text mark the correct option.  
 
Após a leitura do texto marque a opção correta. 
 
a) There isn’t a washing machine. 
b) There are only two bedrooms. 
c) There isn’t two bathrooms. 
d) There is a living room. 
e) There is a small kitchen. 
 
QUESTÃO 15.  

 
Na frase “This is an old house near the lake”, observe o artigo 
sublinhado e assinale a alternativa correta. 
 
a) Usa-se o artigo an somente com o pronome demonstrativo 

This is. 
b) Usa-se o artigo na somente com palavras com mais de 

uma sílaba como é o caso do adjetivo experimental. 
c) Usa-e o artigo na antes de um substantivo ou um adjetivo 

iniciado por vogal. 
d) O artigo an deve ser usado somente depois de um 

substantivo ou adjetivo. 
e) O artigo na nunca deve ser usado antes de vogal. 
 
 

ARTE 
 
QUESTÃO 16.  

 
Leia o texto: 
 
Com o corpo, a gente pode produzir diversos tipos de sons 
(voluntários, involuntários, intensos, sutis, graves, médios, 
agudos, etc) e, se listarmos os diferentes timbres que fazem 
parte do nosso dia-dia, além da voz usada na fala, podemos 
lembrar também de outros: ronco, palma, assobio, estalo de 
dedo, respiração, espirro, soluço, arroto, etc. 

Fonte: https://www.google.com/amp/s/fritosbr.wordpress.com/2012/09/05/sons-
do-corpo-introducao-a-percussao-corporal/amp/ 

 
O texto acima faz referência aos sons que são produzidos pelo 
corpo. Marque a alternativa abaixo que pode ser considerada 
um exemplo de som corporal involuntário. 
 
a) Batida de tambor. 
b) Batida com os pés. 
c) Batida do coração. 
d) Batida de palmas. 
e) Estalar de dedos. 
 
QUESTÃO 17.  

 
Marque a alternativa abaixo que mostre um exemplo de som 
corporal voluntário. 
 
a) Tosse 
b) Ronco 
c) Pulsação cardíaca. 
d) Estalar de dedos. 
e) Espirro. 
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QUESTÃO 18.  

 
O flamenco é um estilo de música e 
dança tipicamente espanhol. Essa 
manifestação cultural é relacionada 
sobretudo à comunidade autônoma 
da Andaluzia, ao sul da Espanha, 
assim como à cidade de Múrcia e à 
região de Estremadura. Em 
decorrência de uma trajetória difícil, 
a música e a dança flamenca 
transmitem demasiada emoção, 
retratando o espírito arrebatador 
das lutas, o orgulho de suas 
origens, as dores e alegrias do 
povo. 

Fonte: https://www.google.com/amp/s/www.todamateria.com.br/flamenco/amp/ 

 
Sobre o Flamenco podemos afirmar: 
 
I. É uma forma de dança e música que contempla um grande 

acervo de cantos e danças espanholas de origem muito 
antiga. 

II. A dança flameca recebeu influências de diversas culturas e 
povos como: os africanos, judeus e indígenas. 

III. Os ciganos são os principais divulgadores e interpretes do 
flamenco em sua origem. 

IV. O flamenco surgiu dentro de comunidades marginais, como 
a dos ciganos, onde seu canto transmite um ar sofrido 
muitas vezes semelhante ao choro. 

 
a) I, e II estão corretas. 
b) I, II, III estão corretas. 
c) II, III e IV estão corretas. 
d) I, III e IV estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
QUESTÃO 19.  

 
“Beat box (você pode escrever dos dois jeitos: beat box ou 
beatbox — tudo junto) é uma parada que existe faz muito 
tempo. Existe registro desse tipo de técnica sendo usada em 
antigas gravações de música rural do século 19. Acredita-se 
que a grande influência seja certos ramos da música africana 
que usam o corpo humano como um instrumento percussivo.” 

Fonte: https://www.google.com/amp/s/noticias.r7.com/hora-7/veja-as-maiores-
feras-do-beat-box-em-acao-16062018%3famp 

 
Sobre a palavra Beatbox podemos afirmar: 
 
a) São sons e batidas feitos com o corpo. 
b) São sons e batidas feitos com a boca e a garganta para 

imitar sons de sintetizadores e instrumentos. 
c) São sons involuntários produzidos pelo corpo para 

produzir música, assim como os sintetizadores e 
instrumentos. 

d) São ritmos e melodias feitos com a batida de mãos e 
estalar de dedos. 

e) São sons produzidos por sintetizadores, ou seja, por meio 
de eletrônicos. 

 
QUESTÃO 20.  

 
Leia com atenção as afirmativas abaixo e depois, marque a 
alternativa correta. 
 
I. As castanholas são um instrumento de percussão criado 

pelos fenícios. 
II. É constituído por pedaços de madeira de castanheiro em 

formato de prato fundo. 
III. As castanholas emitem um som seco e oco, seu nome 

deriva de seu formato, que lembra uma castanha. 

IV. As castanholas servem apenas de acompanhamento ritmo 
para o flamenco, não podendo ser tocado em outros 
gêneros. 

 
a) I, II e III estão corretas. 
b) II, III e IV estão corretas. 
c) I e III estão corretas. 
d) I e IV estão corretas. 
e) II e III estão corretas. 
 
 

HISTÓRIA 
 
QUESTÃO 21.  

 
Leia o trecho. 
 
As obras atribuídas a Homero, Ilíada e Odisseia, receberam 
muitas adaptações. Ilíada se desenvolve em torno da Guerra 
de Troia, quando Páris, filho do rei de Troia, sequestrou 
Helena, esposa do rei espartano Menelau. Essa atitude causou 
um conflito de dez anos entre gregos e troianos. Odiseseia 
recebeu esse título por retratar as aventuras do herói da 
Guerra de troia, Odisseu, ou Ulisses para os romanos, ao 
retornar para sua casa em Ítaca.  

SAE, 6 ANO: História. 6. Ano: livro do professor: livro 2. 2020. 

 
Os poemas homéricos são fontes históricas para se 
conhecerem os primeiros tempos da cultura e da sociedade 
grega. No chamado período homérico: 
 
a) a sociedade grega tinha na religião sua grande base de 

poder; 
b) os gregos conservaram formas de governo sem 

intervenção da religião; 
c) essa sociedade viveu as primeiras experiências 

democráticas; 
d) observa-se uma grande atuação dos principais filósofos 

gregos; 
e) os gregos valorizaram o pacifismo e o teatro épico de 

Aristófanes. 
 
QUESTÃO 22.  

 
Leia o trecho. 
 
Por volta do século V a.C., houve grande crescimento das 
poleis e a Grécia Antiga conheceu o esplendor cultural. 
Também foi um período de confrontos externos, em que os 
gregos lutaram contra os persas. Esse foi um conflito que 
mobilizou o Mundo Grego. 

SAE, 6 ANO: História. 6. Ano: livro do professor: livro 2. 2020. 

 
Assinale o principal conflito no qual os gregos se envolveram 
contra outro povo: 
 
a) Guerras Púnicas. 
b) Confederação de Delos. 
c) Liga do Peloponeso. 
d) Guerras Médicas. 
e) Guerra de Tróia. 
 
QUESTÃO 23.  

 
"A cidade-estado era um objeto mais digno de devoção do que 
os deuses do Olimpo, feitos à imagem de bárbaros humanos. A 
personalidade humana, quando emancipada, sofre se não 
encontra um objeto mais ou menos digno de sua devoção, fora 
de si mesma." 

(Toynbee, Arnold J. HELENISMO, HISTÓRIA DE UMA CIVILIZAÇÃO) 

 
 



 

 

 

 

 
5 

III SIMULADO

 
Na antiguidade clássica, as cidades-estados representavam 
 
a) uma forma de garantir territorialmente a participação ampla 

da população na vida política grega. 
b) um recurso de expansão das colônias gregas. 
c) uma forma de assegurar a independência política das 

cidades gregas entre si. 
d) uma característica da civilização helenística no sistema 

político grego. 
e) uma forma de assegurar a centralização política do mundo 

grego. 
 
QUESTÃO 24.  

 
O trecho a seguir, trata da educação espartana, leia e 
responda o que se pede. 
 
A estrutura militar e a rigidez das leis eram características 
fundamentais do modo de vida espartano. Ao nascerem, as 
crianças eram apresentadas ao Conselho de Anciões para que 
verificassem sua robustez e resistência, condições necessárias 
para a vida militar.  

SAE, 6 ANO: História. 6. Ano: livro do professor: livro 2. 2020. 

 
A educação espartana visava ao (à): 
 
a) aprimoramento físico e ao aprimoramento da conversação; 
b) formação de guerreiros hábeis também na prática da 

engenharia e administração; 
c) formação de soldados, quanto aos rapazes, e de “boas 

parideiras” para as moças; 
d) formação de um espírito cívico da época; 
e) desenvolvimento do corpo e da mente, numa interação 

harmônica, objetivando o bem coletivo. 
 
QUESTÃO 25.  

 
Entre 1.200 a.C. e 800 a.C., a sociedade grega começou a se 
organizar em gene. O gene será composto de um grupo de 
pessoas unidas por laços de parentesco e de religião. Cada 
genos constituía uma unidade social, econômica, política e 
religiosa da sociedade grega. 

SAE, 6 ANO: História. 6. Ano: livro do professor: livro 1. 2020. 

 
Dos genos, teve a origem da Fratria, posteriormente a Tribo e 
enfim as Póleis. As Cidades-Estados, na Grécia:  
 
a) eram politicamente autônomas. 
b) apresentavam organização econômica solidária. 
c) estavam unidas na política de colonização do 

Mediterrâneo. 
d) possuíam princípios religiosos antagônicos. 
e) mantiveram política comercial comum. 
 
 

GEOGRAFIA 
 
QUESTÃO 26.  

 
A teoria da Tectônica de Placas explica como a dinâmica 
interna da Terra é responsável pela formação da crosta 
terrestre. Portanto, podemos afirmar que 
 
a) A Crosta é a parte líquida que compõe a terra e é dividida 

em placas que flutuam em várias direções sobre o manto. 
b) O movimento das placas pode ser convergente ou 

divergente, aproximando-as ou afastando-as, ou ainda 
deslizando-as uma em relação à outra. 

c) O tectonismo é responsável por fenômenos como 
formação de cadeias montanhosas, deriva dos 
continentes, expansão do assoalho oceânico, erupções 
vulcânicas e chuvas. 

d) As placas continentais e oceânicas possuem as mesmas 
estruturas, uma vez que essas placas compõem o manto 
da terra. 

e) As camadas da terra são formadas somente pelo núcleo 
da terra, que aquece as águas subterrâneas. 

 
QUESTÃO 27.  

 
As formas de relevo existentes na superfície terrestre, podem 
ser definidas da seguinte forma: 
 
a) Os planaltos são mais elevados que as planícies e menos 

elevados do que as montanhas. 
b) A depressão, é somente abaixo do nível do mar. 
c) Nas planícies, o processo de erosão nunca acontece em 

comparação com as outras formas de relevo. 
d) As montanhas são somente formações recentes. 
e) Os planaltos não apresentam processos erosivos. 
 
QUESTÃO 28.  

 
São consequências dos movimentos das Placas Tectônicas os 
 
a) dobramentos modernos, falhas geológicas, vulcanismo, 

cadeias montanhosas. 
b) escudos cristalinos, bacias sedimentares, terremotos, 

planaltos. 
c) planaltos, falhas geológicas, bacias sedimentares, cadeias 

montanhosas. 
d) falhas geológicas, vulcanismo, sedimentação, 

dobramentos modernos. 
e) vulcanismo, cadeias montanhosas, escudos cristalinos, 

bacias sedimentares. 
 
QUESTÃO 29.  

 
Sobre a relação entre tempo e clima, podemos afirmar que: 
 
a) O clima é o acumulo de eventos relacionados com o tempo 

meteorológico. 
b) O tempo é uma consequência das condições climáticas. 
c) As variações do tempo em um dia, determinam o clima de 

uma região. 
d) A diferença entre tempo e clima está na área espacial de 

ocorrência dos fenômenos climáticos. 
e) O conceito de “tempo” não existe para definir os 

fenômenos climáticos. Utiliza-se apenas o termo “clima”. 
 
QUESTÃO 30.  

 
Relacione as camadas da atmosfera com as afirmativas 
abaixo. 
 
1) Troposfera 
2) Estratosfera 
3) Mesosfera 
4) Termosfera 
5) Exosfera 
 
( ) É a última camada atmosférica, onde o ar é 
extremamente rarefeito. É o limite, a fronteira entre a atmosfera 
e espaço cósmico, ou sideral, onde não existe ar. 
 

( ) É nessa camada que ocorre a aurora austral, 
fenômeno luminoso avistados na Terra nas regiões próximas 
aos polos Norte e Sul. 
 

( ) É nessa camada que formam os fenômenos 
meteorológicos como, chuvas, tempestades, neve, vento, raios 
e outros. 
 

( ) Camada que existe maior concentração de um gás 
transparente chamado ozônio. 
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( ) Ocorrem nessa camada temperaturas baixas, 
chegando a -120 ºC. c 
 
O ordenamento correto das questões acima é: 
 
a) 5, 1, 4, 2 e 3 
b) 5, 4, 1, 3 e 2 
c) 5, 4, 1, 2 e 3 
d) 4, 5, 1, 2 e 3 
e) 4, 5, 3, 2 e 1 
 
 

FILOSOFIA 
 
QUESTÃO 31.  

 
A ética é um tipo de conhecimento em que refletimos sobre a 
melhor forma de se comportar consigo mesmo e com os 
outros. Para isso, há a necessidade de questionar a realidade 
com o objetivo de transformar nosso comportamento e a 
sociedade. Segundo este raciocínio é possível afirmar que a 
ética: 
 
a) é um tipo de conhecimento que não tem uma 

consequência prática, ou seja, não visa a ação. 
b) é um conhecimento que não tem utilidade neste mundo 

que vivemos 
c) é uma parte da filosofia em que pensamos, refletimos, 

discutimos sobre os valores bem e mal, mas que não é 
capaz de nos transformar como pessoas. 

d) é uma forma de não apenas refletirmos sobre os valores 
morais, mas alterar nosso comportamento no dia-a-dia. 

e) não faz parte da reflexão filosófica. 
 
QUESTÃO 32.  

 

 
 
A figura do inquilino ao qual a personagem da tirinha se refere 
é o(a) 
 
a) constrangimento por olhares de reprovação. 
b) costume importo aos filhos por coação. 
c) consciência da obrigação moral. 
d) pessoa habitante da mesma casa. 
e) temor de possível castigo. 
 

QUESTÃO 33.  

 
Podemos dividir os grandes campos da filosofia em três partes: 
teórica, que trata sobre o conhecimento; o prático, que trata 
sobre ética e política; e estética, que trata sobre a arte. Ética e 
moral são termos que a filosofia utiliza para: 
 
a) Não dar significado a nada. 
b) Referir-se ao modo como as pessoas devem agir. 
c) Designar o modo como se organiza um espaço público. 
d) Desorganizar ações comunitárias. 
e) Se referir aos objetos da arte 
 
QUESTÃO 34.  

 
Leia a tirinha e responda. 
 

 
 

 
Disponível em: blog.veritatis.com.br 

 
Ao ler esta tirinha, é possível afirmar que no dia a dia: 
 
a) Bandidos e médicos possuem o mesmo código de ética. 
b) Só na periferia a ética e a moral são desrespeitados. 
c) A imoralidade e a falta de ética podem estar presentes, 

independente da classe social. 
d) Não há nesta tirinha nenhuma conexão com ética e moral. 
e) Só há ética entre aqueles com escolaridade alta 
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QUESTÃO 35.  

 
A ideia básica de Sócrates em relação à ética é que quanto 
maior o conhecimento do indivíduo em relação às virtudes, 
melhor ele seria. Conhecimento relaciona-se com bondade, 
ignorância (no sentido de falta de conhecimento) relaciona-se 
com maldade. É possível concluir que: 
 
a) Não há relação em cuidar da alma e ser ético 
b) A ignorância permite que o indivíduo seja mais ético 
c) Quanto mais se cuida da alma (quanto mais se conhece) 

melhor podemos ser 
d) A ignorância é uma virtude 
e) A filosofia, segundo Sócrates, de nada ajuda na realização 

de uma vida ética 
 
 

MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 36.  

 
Lilian fez o gráfico da localização de diversos lugares do 
playground de sua escola no plano cartesiano mostrado 
abaixo. Há também uma fonte no meio do caminho entre o 
escorregador e a corda de escalada. 
 
Qual das alternativas abaixo representa a coordenada da 
fonte? 

 
 
a) (2,3) 
b) (4,7) 
c) (4,5) 
d) (4,9) 
e) (7,4) 
 
QUESTÃO 37.  

 
Lavar roupas pode parecer uma atividade bem simples, que 
consiste apenas em jogar as roupas na máquina de lavar. 
Porém, se for feito isso, algumas roupas podem ser 
danificadas. Por esse motivo, nas etiquetas das roupas há 
símbolos de orientação sobre as formas de lavar, de secar e de 
passar cada peça. Na imagem a seguir, temos algumas dessas 
orientações. 

 
Qual das alternativas abaixo está correta? 
 
a) Na orientação 1, entre os símbolos não existe a 

representação do quadrado. 
b) Na orientação 3, existem as representações de triângulo e 

losango 
c) Há representação de trapézio e triângulo na orientação 5 
d) Há representação de trapézio e círculo na orientação 5  
e) Não existe a representação de círculo na figura 4 
 
QUESTÃO 38.  

 
Luís está correndo em uma quadra que tem o formato de um 
pentágono cujos todos os lados medem 25 metros. Quantos 
metros Luís já correu, se ele está prestes a começar a quarta 
volta? 

 
a) 300 m 
b) 400 m 
c) 500 m 
d) 600 m 
e) 700 m 
 
QUESTÃO 39.  

 
Um professor resolveu fazer um bingo matemático. Para o 
jogo, ele confeccionou várias cartelas com diferentes números 
de 1 a 60. 
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Esta é uma das cartelas construídas pelo professor para a 
realização desse jogo na sala de aula. 
 

 
 
Qual desses números não é um número primo e nem 
composto? 
 
a) 3 
b) 6 
c) 1 
d) 15 
e) 13 
 
QUESTÃO 40.  

 
O mínimo múltiplo comum (MMC) e o máximo divisor comum 
(MDC) dos números (20, 18, 6). 
 

 
São respectivamente: 
 
a) 90 e 4 
b) 360 e 4 
c) 120 e 2 
d) 180 e 2 
e) 100 e 5. 
 
 

CIÊNCIAS 
 
QUESTÃO 41.  

 
Assinale a alternativa que completa corretamente e, na ordem, 
as lacunas do texto a seguir. 
 
Um grupo de _____ diferenciadas e dotadas de propriedades 
semelhantes constituem os _____. No organismo  humano, 
distinguem-se quatro tipos básicos de tecidos: tecido epitelial, 
tecido conjuntivo, tecido muscular e tecido nervoso. [...] Os 
tecidos também se agrupam em nosso organismo. Um 
agrupamento de tecidos que interage forma um _____. [...] 
Vários órgãos interagem no corpo humano, desempenhando 
determinada função no organismo. Esse conjunto de órgãos 
associados forma um _____. O conjunto de sistemas funciona, 
harmonicamente, para manter a sobrevivência do _____. [...] 

 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. A 
organização do corpo humano: enfatizando a célula como unidade básica de 

sua organização. Disponível em: < https://slideplayer.com.br/slide/3393393/>. 
Acesso em: 18 jan. 2019. Adaptado.) 

 
a) células – tecidos – sistema – órgão – organismo 
b) células – tecidos – órgão – organismo – sistema  
c) células – tecidos – órgão – sistema – organismo  
d) células – tecidos – organismo – órgão – sistema  
e) tecidos – células – órgão – sistema – organismo 

QUESTÃO 42.  

 
Observe o esquema mostrado a seguir: 
 

 
 
De acordo com o exposto, as partes representadas em I, II e III 
são, respectivamente: 
 
a) membrana plasmática, citoplasma e núcleo. 
b) citoplasma, núcleo e membrana plasmática. 
c) núcleo, citoplasma e membrana plasmática. 
d) membrana plasmática, núcleo e citoplasma. 
e) citoplasma, carioteca e parede celular. 
 
QUESTÃO 43.  

 
No início da década de 70, dois cientistas (Singer e Nicholson) 
esclareceram definitivamente como é a estrutura das 
membranas celulares, propondo o modelo denominado de 
mosaico fluído. Nesse conceito, todas as membranas 
presentes nas células animais e vegetais são constituídas 
basicamente pelos seguintes componentes: 
 
a) ácidos nucleicos e proteínas; 
b) ácidos nucleicos e enzimas; 
c) lipídios e enzimas; 
d) enzimas e glicídios; 
e) lipídios e proteínas. 
 
QUESTÃO 44.  

 
No citoplasma das células encontram-se diversas organelas, 
desempenhando funções diversas. Em relação à função 
desempenhada pelas mitocôndrias podemos afirmar que: 
 
a) é responsável pela produção de energia a partir do gás 

carbônico e da glicose. 
b) é a organela envolvida na síntese de proteínas. 
c) é a estrutura que participa da síntese de lipídeos. 
d) é responsável pela respiração celular. 
e) Não participa das atividades metabólicas celulares. 
 
QUESTÃO 45.  

 
Ao analisar uma lâmina histológica, um aluno do curso de 
Biologia percebeu que a lâmina apresentava células de formato 
cúbico que estavam muito próximas a outras com uma 
quantidade de substância intercelular extremamente reduzida. 
Diante dessas características, fica claro que o tecido em 
questão era: 
 
a) conjuntivo. 
b) epitelial. 
c) muscular. 
d) nervoso. 
e) adiposo. 
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 ED. FÍSICA 
 
Esportes de marca são as modalidades que comparam os 
resultados por meio de registros (marcas), sendo essa 
comparação com base no tempo (horas, minutos e/ou 
segundos), na distância (metros ou quilômetros) ou no peso 
(quilogramas). É o caso das provas de atletismo, remo, 
ciclismo, levantamento de peso da patinação de velocidade, 
entre outras. 
 
QUESTÃO 46.  

 
Quais destes são considerados esportes de marca: 
 
a) Vôlei 
b) Salto em distância 
c) Futebol 
d) Lutas 
 
QUESTÃO 47.  

 
Quais são os principais marcadores de resultados nos esportes 
de marca: 
 
a) Tempo/distância/Peso. 
b) Técnica/ Performance. 
c) Criatividade. 
d) Força. 
 
QUESTÃO 48.  

 
O bolim é o alvo de qual esporte de precisão: 
 
a) Tiro com arco. 
b) Boliche. 
c) Bocha. 
d) Golfe. 
 
QUESTÃO 49.  

 
Os _________, _______, __________ e__________: são 
elementos básicos da Ginástica Artística. 
 
a) Rolamentos, saltos, equilíbrio e deslocamentos. 
b) Dança, música, piruetas e equilíbrio. 
c) Corrida, pulo, saltito e piruetas. 
d) Chute, corrida, arremesso e gol. 
 
QUESTÃO 50.  

 
As modalidades masculinas na ginástica artística são: 
 
a) Barra fixa/ Barras paralelas/ Cavalo com alças/ Salto sobre 

a mesa/ argolas/ Solo. 
b) Trave de equilíbrio/ Salto sobre a mesa/paralelas 

assimétricas/ Solo (com fundo musical). 
c) Bola / fita / maças / arco / corda. 
d) Arco / corda / salto sobre a mesa / argola / solo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


