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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES:

1 – Você deve receber do fiscal o material abaixo:

 a) este CADERNO, com 30 questões objetivas, sem repetições ou falhas;

 b) 01(um) CARTÃO-RESPOSTA destinado à marcação das respostas.

2 – Como preencher o CARTÃO-RESPOSTA: 

 a) No local onde se lê “nome”: o aluno deverá identificar o seu nome completo, de forma legível.

 b) No local onde se lê “região”: o aluno deverá identificar o nome da escola na qual ele está fazendo 
a prova e o tipo da prova: Bolsão. 

 c) No local onde se lê “inscrição”: o aluno deverá identificar o seu número de inscrição, o qual consta 
no seu Cartão de Confirmação de Inscrição. 

 d) Na parte das colunas que vão de 0 a 9: o aluno deverá preencher o seu número de inscrição, 
que conterá no máximo 7 algarismos, da esquerda para a direita, deixando as últimas colunas em 
branco.

 e) Não dobre, não amasse, não rasure nem manche o CARTÃO-RESPOSTA.

 f) Você deve assinalar apenas UMA ALTERNATIVA PARA CADA QUESTÃO. A marcação em mais 
de uma alternativa anula a questão.

 g) No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita preenchendo todo o espaço compreendido no retângulo, com caneta esferográfica 
de tinta preta ou azul, com um traço contínuo e denso.

3 – SERÁ EXCLUÍDO DA PROVA o participante que:

a) utilizar, durante a realização da prova, máquinas e/ou relógios de calcular, bem como 
radiogravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie;

b) se ausentar da sala em que se realiza a prova.

4 – Quando terminar, entregue ao fiscal o CARTÃO-RESPOSTA.

5 – O tempo disponível para esta prova é de DUAS HORAS.

Boa Prova!

Código da prova: 17221



7o Ano E.F.
Data: 19/10/2013

2

LÍNGUA PORTUGUESA

TexTo I

“E tanto falou de História Antiga, dos tempos de antes de Cristo, de romanos e de gregos, de egípcios e de princesas que, um 
dia, a Ana perguntou: ‘Professora, onde é que a gente pode ler mais sobre isso?’ (meu Deus, como você era metida, Ana Maria!).”

(Ziraldo. Uma Professora Muito Maluquinha. Editora Melhoramentos, 1995.)

QUESTÃO 1
No texto de Ziraldo, foi empregada a palavra metida, que, de acordo com a intenção do autor na busca de comunicar uma mensagem, 
pode ser entendida como uma pessoa que:

(A) não respeita as outras.
(B) se dedica a tudo que faz.
(C) gosta de aparecer.
(D) contraria a professora.
(E) concorda com todos.

TexTo II
O LUAR

O luar                                                                                                                           
é a luz do Sol que está sonhando

O tempo não para!
A saudade é que faz as coisas pararem no tempo...

... os verdadeiros versos não são para embalar, 
mas para abalar...

A grande tristeza dos rios é não poderem levar a tua imagem

(Mário Quintana. In: www.revista.agulha.nom.br)

QUESTÃO 2

Assinale a opção em que se faz um comentário INDEVIDO a respeito de uma das partes do texto:

(A) Título – não é o satélite, mas sim o que ele projeta.
(B) Versos 1 e 2 – há um entendimento geográfico.
(C) Versos 3 e 4 – um sentimento é responsável por fazer as coisas pararem no tempo.
(D) Versos 5 e 6 – poesia não é só para expressar ternura.
(E) Último verso – a correnteza passa e a imagem fica.

QUESTÃO 3
Substituindo a palavra abalar por um sinônimo, empregaríamos: 

(A) derrubar. (D) entreter.
(B) desfazer. (E) detonar. 
(C) comover.
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QUESTÃO 4
As palavras coisas, saudade e verdadeiros apresentam na sua formação algo em comum.

É comum entre elas a presença de:

(A) tritongo.
(B) hiato.
(C) ditongo.
(D) encontro consonantal.
(E) dígrafo.

TexTo III
A CASA

Era uma casa 
Muito engraçada
Não tinha teto
Não tinha nada
Ninguém podia
Entrar nela não
Porque na casa
Não tinha chão
Ninguém podia

Dormir na rede
Porque na casa
Não tinha parede
Ninguém podia
Fazer pipi
Porque penico
Não tinha ali
Mas era feita
Com muito esmero
Na Rua dos Bobos
Número Zero.

(Vinicius de Moraes. Poemas infantis. www.revista.agulha.nom.br)

QUESTÃO 5
O poema fala de uma casa, dentre outros aspectos, que não tem porta, não tem chão, não tem parede, mas foi feita com muito 
cuidado, e fica numa rua muito interessante, e mais ainda, o número da casa é zero – De que lado da rua fica essa casa? Gostaria 
de saber! Bem, se essa casa é assim, podemos concluir que ela é uma casa:

(A) conhecida de todas as pessoas.
(B) igual à casa em que você mora.
(C) que só existe na imaginação do poeta.
(D) que todos querem comprar.
(E) que existe, mas ninguém sabe onde fica.

TexTo IV
QUENTE E FRIO

Me dizem que, de acordo com uma convenção internacional, a torneira de um lado é sempre a da água quente e a do outro, 
logicamente, a da água fria. Mas nunca me lembro quais são os lados. Não usam mais os velhos Q e F, imagino, para não discriminar 
os analfabetos, nem as cores vermelho para quente e azul para fria, para não descriminar os daltônicos. Mas e nós, os patetas? 
Também precisamos tomar banho.

Nunca nos lembramos de que lado é o quente e de que lado é o frio e estamos condenados a sustos constantes ou então 
a demorada experimentação até acertar a temperatura da água. Isso quando os controles não estão concentrados numa única 
supertorneira de múltiplas funções, na qual você pode escolher volume e temperatura numa combinação de movimentos 
sincronizados depois de completar um curso de aprendizagem do qual também sairá capacitado a pilotar um Boeing.
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A verdade é que existe uma conspiração para afastar do mundo do consumo moderno as pessoas, digamos, neuronicamente 
prejudicadas. Em alguns casos a depuração foi longe demais e o resultado é que hoje existem, comprovadamente, apenas 
dezessete pessoas em todo o mundo que sabem programar o timer para gravação num videocassete. Destas, quinze só revelam 
o que sabem por muito dinheiro, uma está muito doente e a outra se retirou para o Tibete e não quer ser incomodada. Na maioria 
dos casos, no entanto, as instruções para uso são dirigidas a pessoas normais, com um mínimo de acuidade e bom senso – quer 
dizer, são contra nós! Mas eu já me resignara a não saber programar o timer, ou sequer saber o que era um timer, ou jamais usar 
a tecla Num Lock com medo de trancar todos os computadores num raio de um quilômetro, desde que me sentisse confortável 
no mundo que eu dominava. Como, por exemplo, no chuveiro. E então a modernidade chegou às torneiras, e quente e frio também 
se transformaram em desafios intelectuais. Quente é a da esquerda e fria é a da direita, é isso? 

Ou é o contrário? É uma conspiração.

(Luís F. Veríssimo. O Globo, 13/1/2002.)

QUESTÃO 6

O assunto central do texto é:

(A) A experiência em tomar banho.
(B) A dificuldade de enxergar dos daltônicos.
(C) Tomar banho quente ou frio.
(D) O transtorno para saber qual é o registro da água quente e o da água fria.
(E) Todos usam chuveiro elétrico.

QUESTÃO 7

O autor trata o assunto com:

(A) raiva. (D) sarcasmo.
(B) indiferença. (E) humor.
(C) decepção.

QUESTÃO 8

Segundo o texto, o autor está incluído entre:

(A) os espertos. (D) os analfabetos.
(B) as pessoas normais. (E) os daltônicos.
(C) os malucos.

QUESTÃO 9

O autor defende a não utilização do Q e F na identificação das torneiras porque traria dificuldades para:

(A) os analfabetos. (D) os espertos.
(B) os daltônicos. (E) as pessoas normais.
(C) os pilotos de Boeing.

QUESTÃO 10

O que se tornou um novo desafio intelectual na opinião do autor foi:

(A) abrir a torneira. (D)  o chuveiro.
(B) tomar banho. (E)  o Boeing.
(C) a modernidade.
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TexTo V
DESCULPE O AUÊ

Desculpe o auê,
Eu não queria magoar você,
Foi ciúme sim,
Fiz greve de fome, guerrilhas, motim,
Perdi a cabeça, esqueça!

Da próxima vez eu me mando,
Que se dane meu jeito inseguro,
Nosso amor vale tanto,
Por você vou roubar os anéis de Saturno!

(LEE, Rita. Rita Lee acústico MTV. São Paulo: Polygram do Brasil Ltda., 1998, 1 CD, f. 13.)

QUESTÃO 11

Ao analisarmos a música “Desculpe o auê”, de Rita Lee e Roberto de Carvalho, verificamos que os autores tinham por finalidade 
exprimir os sentimentos e as emoções de uma pessoa em relação a um fato determinado. Aponte-o:

(A) Uma briga por motivo de ciúme.
(B) Uma discussão por causa de um passeio.
(C) Um desentendimento sem importância.
(D) Uma desavença sem motivo.
(E) Uma greve de fome.

QUESTÃO 12

Leia o trecho da música destacado abaixo: 

      “Desculpe o auê,
       Eu não queria magoar você”

As expressões sublinhadas transmitem ao leitor a ideia de:

(A) esquecimento.
(B) arrependimento.
(C) aborrecimento.
(D) saudade.
(E) raiva.

QUESTÃO 13

Repare como a pessoa que canta exprime o que sente ao longo do texto, mostrando emoção. Para isso, utiliza recursos que 
enriquecem e fortalecem a expressão do “eu”, como o emprego de pronomes (“eu”, “me”, “meu”) e verbos (“queria”, “fiz”, 
“perdi”, “mando”) na:

(A) segunda pessoa do singular.  
(B) terceira pessoa do singular.  
(C) primeira pessoa do plural.
(D) primeira pessoa do singular.
(E) terceira pessoa do plural.
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QUESTÃO 14

Assinale abaixo a opção que destaca um verso da música que pode ter valor de uma declaração de amor:

(A) “Por você vou roubar os anéis de Saturno!”
(B) “Que se dane meu jeito inseguro,”
(C) “Desculpe o auê,”
(D) “Da próxima vez eu me mando,”
(E) “Foi ciúme sim,”

QUESTÃO 15

Das opções a seguir, marque a única que seleciona um verso em que a palavra sublinhada representa um substantivo:

(A) “Foi ciúme sim,”
(B) “Desculpe o auê,”
(C) “Por você vou roubar os anéis de Saturno!”
(D) “Que se dane meu jeito inseguro,”
(E) “Da próxima vez eu me mando,”

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Que palavra completa a seguinte sequência?

dia, _______, mês, ano

(A) quinzena.
(B) século.
(C) década.
(D) hora.
(E) bimestre.

QUESTÃO 17

Os dois pares de palavras abaixo foram formados seguindo determinado critério. Observe:

lacração – cal
amostra – soma

lavrar – ?

Segundo o mesmo critério, a palavra que deverá ocupar o lugar do ponto de interrogação é: 

(A) alar. 
(B) rala.
(C) ralar.
(D) arval.
(E) lavra
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QUESTÃO 18

Qual letra completa a sequência: A, D, G, J ...?

(A) K. (D) N.
(B) L. (E) O.
(C) M.

QUESTÃO 19

Pera está para maçã como batata está para:

(A) banana.
(B) rabanete.
(C) morango.
(D) pêssego.
(E) alface.

QUESTÃO 20

Cinto está para fivela, assim como sapato está para:

(A) meia.
(B) cadarço.
(C) pé.
(D) dedo.
(E) sola.

QUESTÃO 21

Qual dos cinco desenhos representa a melhor comparação?

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 



7o Ano E.F.
Data: 19/10/2013

8

QUESTÃO 22

Um dos meios de transporte abaixo NÃO segue o padrão dos demais. Assinale-o:

(A)  (D) 

(B)  (E) 

(C) 

QUESTÃO 23

Colocando em ordem um dos grupos de letras abaixo, surgirá o antônimo da palavra ALEGRE. Qual é o grupo?

(A) A R E S U R (D) E I T T S R
(B) T I C N P O (E) L C I L O A
(C) R I S G E M

QUESTÃO 24

Qual dos cinco itens se parece menos com os outros? Assinale-o:

(A) Tato. (D) Audição.
(B) Sorriso. (E) Visão.
(C) Paladar.

QUESTÃO 25

Preencha o espaço vazio com a figura correta:

(A)  (D)                                                                                           

(B)  (E) 

(C) 

QUESTÃO 26

Observando um padrão que existe entre os números abaixo, qual deles está em DESACORDO?

(A) 11. (D) 55.
(B) 22. (E) 13.
(C) 44.
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QUESTÃO 27

No desenho, três cubos iguais apoiados sobre uma mesa têm suas faces pintadas com os números 0, 1, 3, 4, 5 e 9. 

Qual é a soma dos números de todas as faces em contato com a mesa?

(A) 6. (C) 9. (E) 12.
(B) 8. (D) 10.

QUESTÃO 28

Na figura, cada um dos 4 segmentos contém três círculos. Os círculos devem ser numerados de 1 a 9, de modo que a soma dos números 
nos três círculos de cada segmento seja igual para todos os segmentos. Qual é o menor número que pode ser escrito no círculo cinza?

(A) 1. (C) 3. (E) 5.
(B) 2. (D) 4.

QUESTÃO 29

Na reta numerada abaixo, os pontos indicados com balõezinhos representam números inteiros maiores do que 93 e menores do que 112. 
Exatamente três dos números marcados são múltiplos de 4.

Qual é o maior dos números indicados?

(A) 100. (C) 104. (E) 108.
(B) 102. (D) 108.

QUESTÃO 30

Luana colou com fita adesiva 6 triângulos equiláteros nos lados de um hexágono, conforme a figura, obtendo um polígono de 12 lados.

Se ela trocar 3 triângulos por 2 quadrados e 1 pentágono regular, todos com lado de mesmo tamanho do lado do hexágono, ela vai 
obter um polígono com quantos lados?

(A) 14. (C) 17. (E) 20.
(B) 16. (D) 18.


