
 

 

                         CONCURSO DE BOLSAS 

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I 

Nascemos numa família que gosta de viajar de barco, e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía 
um novo veleiro, o Paratii 2. Pessoas que nunca tinham visto um barco antes também participaram da sua 
construção, que aconteceu devagar, longe do mar e com muito esforço. Quando ficou pronto, tornou
pelas viagens que fez e por ser um dos barcos mais modernos do mu
seguro e que poderia levar toda a nossa família. Então pediu para irmos todos juntos numa próxima vez e 
nosso pai concordou! Ficamos felizes porque, finalmente, não ficaríamos na areia da praia dando tchau.

vemos mais albatrozes no céu, sentimos o vento gelado no rosto e não dá mais para ir do lado de fora sem 
luvas e gorros. Começamos a ver grupos de pinguins saltando para fora da água e focas se exibindo no mar.

 

bastante também são as cores. É, as cores! Dependendo da posição do sol, das condições climáticas do dia, 
do tamanho do iceberg, da largura da parede de gelo, da densidade e de outros elementos, um iceberg pode 
ser muito diferente do outro. 

Mesmo de longe, eles são muito diferentes. Não são apenas blocos de gelo. Cada um é único. São tons 
de branco, cinza, azul e verde muito diferentes dos que estamos acostumados a ver no Brasil.

KLINK. Laura; KLINK, Tamara; KLINK, Marininha. Férias na Antártica. S
 
Vocabulário: 
Drake (passagem ou estreito de Drake): porção de mar situada entre a América do Sul e a Antártica, 
conhecida pelas difíceis condições meteorológicas marítimas.
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LÍNGUA PORTUGUESA  
QUESTÕES 01 a 20 

 

 

Férias na Antártica 
 

Nascemos numa família que gosta de viajar de barco, e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía 
Paratii 2. Pessoas que nunca tinham visto um barco antes também participaram da sua 

construção, que aconteceu devagar, longe do mar e com muito esforço. Quando ficou pronto, tornou
pelas viagens que fez e por ser um dos barcos mais modernos do mundo. Nossa mãe sabia que o barco era 
seguro e que poderia levar toda a nossa família. Então pediu para irmos todos juntos numa próxima vez e 
nosso pai concordou! Ficamos felizes porque, finalmente, não ficaríamos na areia da praia dando tchau.

Partimos para uma longa viagem e deixamos nossos avós com 
saudades. Viajamos para um lugar que muitas pessoas nem imaginam 
como é. [...] Sempre nos perguntam: "O que vocês fazem lá?" 
"Tudo!" é a nossa resposta. É um lugar muito especial chamado 
Antártica. E por que é tão especial assim? 
 

Conforme nos aproximamos da Antártica, a água vai 
esfriando, ficando mais densa e o alimento começa a ficar mais 
concentrado, atraindo um número maior de animais. É como se 
entrássemos num enorme carrossel de animais e icebergs que fl
em volta do continente antártico. 

 
Depois de cruzarmos o Drake - que é a parte chata porque 

todo mundo passa mal no barco -, nossa ansiedade aumenta ainda 
mais. Alguns sinais indicam que finalmente estamos chegando: não 

sentimos o vento gelado no rosto e não dá mais para ir do lado de fora sem 
luvas e gorros. Começamos a ver grupos de pinguins saltando para fora da água e focas se exibindo no mar.

 
Quando nosso pai diz que já é possível 

encontrar um iceberg no caminho, 
tempo do lado de fora do barco fazendo companhia 
para ele no frio. Achamos que ele gosta de sentir frio. 
Nós gostamos só um pouquinho e logo queremos 
voltar para o calor da cabine. Mas como esse é um 
momento especial, temos um combinado n
quem avistar o primeiro iceberg da viagem ganha um 
prêmio. Assim a gente sente coragem de ficar mais 
tempo no frio! 
 

Quanto mais nos aproximamos da Antártica, 
maior é o número de icebergs. Eles vão surgindo, 
com formatos e tamanhos diferentes. O q

bastante também são as cores. É, as cores! Dependendo da posição do sol, das condições climáticas do dia, 
do tamanho do iceberg, da largura da parede de gelo, da densidade e de outros elementos, um iceberg pode 

de longe, eles são muito diferentes. Não são apenas blocos de gelo. Cada um é único. São tons 
de branco, cinza, azul e verde muito diferentes dos que estamos acostumados a ver no Brasil.

KLINK. Laura; KLINK, Tamara; KLINK, Marininha. Férias na Antártica. São Paulo: Grão, 2010. (Adaptado)

Drake (passagem ou estreito de Drake): porção de mar situada entre a América do Sul e a Antártica, 
conhecida pelas difíceis condições meteorológicas marítimas. 
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Nascemos numa família que gosta de viajar de barco, e muito. Crescemos enquanto nosso pai construía 
Paratii 2. Pessoas que nunca tinham visto um barco antes também participaram da sua 

construção, que aconteceu devagar, longe do mar e com muito esforço. Quando ficou pronto, tornou-se famoso 
ndo. Nossa mãe sabia que o barco era 

seguro e que poderia levar toda a nossa família. Então pediu para irmos todos juntos numa próxima vez e 
nosso pai concordou! Ficamos felizes porque, finalmente, não ficaríamos na areia da praia dando tchau. 

ra uma longa viagem e deixamos nossos avós com 
saudades. Viajamos para um lugar que muitas pessoas nem imaginam 
como é. [...] Sempre nos perguntam: "O que vocês fazem lá?" 
"Tudo!" é a nossa resposta. É um lugar muito especial chamado 

Conforme nos aproximamos da Antártica, a água vai 
esfriando, ficando mais densa e o alimento começa a ficar mais 
concentrado, atraindo um número maior de animais. É como se 
entrássemos num enorme carrossel de animais e icebergs que flutuam 

que é a parte chata porque 
, nossa ansiedade aumenta ainda 

mais. Alguns sinais indicam que finalmente estamos chegando: não 
sentimos o vento gelado no rosto e não dá mais para ir do lado de fora sem 

luvas e gorros. Começamos a ver grupos de pinguins saltando para fora da água e focas se exibindo no mar. 

Quando nosso pai diz que já é possível 
encontrar um iceberg no caminho, a gente fica mais 
tempo do lado de fora do barco fazendo companhia 
para ele no frio. Achamos que ele gosta de sentir frio. 
Nós gostamos só um pouquinho e logo queremos 
voltar para o calor da cabine. Mas como esse é um 
momento especial, temos um combinado no barco: 
quem avistar o primeiro iceberg da viagem ganha um 
prêmio. Assim a gente sente coragem de ficar mais 

Quanto mais nos aproximamos da Antártica, 
maior é o número de icebergs. Eles vão surgindo, 
com formatos e tamanhos diferentes. O que varia 

bastante também são as cores. É, as cores! Dependendo da posição do sol, das condições climáticas do dia, 
do tamanho do iceberg, da largura da parede de gelo, da densidade e de outros elementos, um iceberg pode 

de longe, eles são muito diferentes. Não são apenas blocos de gelo. Cada um é único. São tons 
de branco, cinza, azul e verde muito diferentes dos que estamos acostumados a ver no Brasil. 

ão Paulo: Grão, 2010. (Adaptado) 

Drake (passagem ou estreito de Drake): porção de mar situada entre a América do Sul e a Antártica, 
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QUESTÃO 01. Após a leitura do texto I, um trecho adaptado do livro Férias na Antártica, de Laura, Tamara 
e Marininha Klink, é CORRETO afirmar que: 
A) o texto é um relato pessoal, narrado, em 1ª pessoa do plural. Nele, as irmãs Klink contam sobre a viagem 

para a Antártica, registram as impressões e os fatos vividos no percurso rumo à estação. 
B) o texto é uma narrativa ficcional, narrada na 3ª pessoa do plural e conta as aventuras de três meninas 

viajando com seus pais pela Antártica. 
C) o texto é uma notícia, informa sobre as aventuras de Amyr Klink e sua família rumo à estação Antártica. 
D) o texto é uma reportagem, traz informações importantes sobre os icebergs e como se proteger deles. 
 
QUESTÃO 02. A partir da leitura do texto I, NÃO é correto afirmar que: 
A) durante a narração, há referência aos lugares por onde passam, dando a localização precisa do espaço 

geográfico da realidade para envolver o leitor. 
B) no início do texto, as meninas afirmam: “[...] finalmente, não ficaríamos na areia da praia dando tchau”, 

indicando que agora também participariam da expedição.  
C) a viagem foi realizada no barco Paratii 2, um dos barcos mais modernos do mundo, construído por Amyr 

Klink com a ajuda de várias pessoas. 
D) durante a viagem, os navegantes estavam sempre acompanhados por muitas focas, aves marinhas, 

principalmente tubarões e albatrozes. 
 
QUESTÃO 03. Leia o seguinte trecho retirado do texto I: “Fomos para um continente que não tem dono, 
bandeira ou hino, onde sentimos temperaturas abaixo de zero. Dizem que ali é tudo branco e só tem gelo, mas 
enquanto viajávamos fomos descobrindo muitas cores e diferentes tons de branco”. Na palavra em destaque, o 
elemento “ei” é classificado como:  
A) ditongo crescente. 
B) ditongo decrescente. 
C) hiato.  
D) tritongo. 
 
Texto II 
 

Plataforma interativa propõe volta ao mundo sem sair de casa 
 
Mapa-múndi traz depoimentos de crianças ao redor do globo e atividades educativas 
29.mai.2020 às 12h05 
Naná DeLuca 
SÃO PAULO 
 
“Eu sinto muito a falta do meu pai, que vive em outra casa”, diz Seth, 7, que mora na Cidade do Cabo, na 
África do Sul. Em Mendoza, na Argentina, Bautista, 9, conta que está precisando de paciência “porque é muita 
lição que os professores estão pedindo”. 
Já a lisboeta Júlia, 8, está torcendo para que o coronavírus “não fique no verão”, para que ela possa ir à praia. 
Esses e outros depoimentos podem ser assistidos (e lidos) na plataforma “No Universo De Casa”  

(https://nouniversodecasa.ftd.com.br/), queacaba de ser lançada. O infográfico reúne relatos de 15 crianças de 12 países diferentes. 
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Mapa-múndi interativo traz depoimentos de crianças e atividades educativas – Divulgação 
Elas contam como se sentem em relação à pandemia do coronavírus, quais brincadeiras estão fazendo em suas 
casas e como estão lidando com o ensino a distância. [...] 
Os ícones de transporte —submarinos, navios, aviões e até um balão — levam a informações sobre a Covid-
19, explicações sobre como o vírus se espalha “de um país para o outro” e, também, dicas para se concentrar 
nas aulas a distância. [...] 
Entre as brincadeiras educativas, estão desenho de autorretrato, roteiro de pesquisa em ciências, confecção de 
máscaras de proteção e experiência com sabão e orégano para mostrar a eficiência do sabonete na prevenção 
do vírus. 
O “Universo De Casa”, segundo Estevão Azevedo, editor do projeto, reforça a importância de cultivar, durante 
o período de isolamento, um ambiente com educação, cultura e afeto, aproveitando ao máximo as 
possibilidades do mundo digital. 
Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2020/05/plataforma-interativa-propoe-volta-ao-mundo-sem-sair-de-casa.shtml 

 
QUESTÃO 04. O texto pode ser classificado como: 
A) notícia, pois comunica uma informação de modo objetivo e preciso. 
B) narrativa ficcional, já que apresenta personagens e narrador contando histórias ao redor do mundo. 
C) instrução, pois indica detalhadamente como utilizar a plataforma “No Universo de Casa”. 
D) conto, pois é uma narrativa curta que apresenta apenas um conflito. 
 
QUESTÃO 05. No texto II, temos a apresentação da plataforma “No Universo de Casa” com vários relatos de 
crianças ao redor do mundo, cada uma com suas experiências e seus desafios. A partir do exposto, podemos 
afirmar que: 
A) devido à pandemia, as crianças ficam impossibilitadas de brincar e se divertirem. 
B) brincadeiras educativas e o compartilhamento das suas experiências ajudam as crianças a se divertirem 

nesse período de isolamento. 
C) o mundo digital oferece possibilidades apenas para as aulas on-line. 
D) no período de isolamento, é importante cultivar um ambiente de concentração sem atividades que 

dispersem a atenção das crianças. 
 
QUESTÃO 06. Na palavra BRINCADEIRAS, só não se pode encontra: 
A) um dígrafo. 
B) um encontro consonantal. 
C) possui 12 letras e 11 fonemas. 
D) é polissílaba. 
 
 
 
 



 

 

                         CONCURSO DE BOLSAS 

Texto III 

 
No texto III, por meio da linguagem verbal e não
vontade do menino de brincar no parque acompanhado do seu pai. 
 
QUESTÃO 07. Sobre o texto III, é CORRETO
A) Armandinho já solicitara a presença do pai em outras situações.
B) o pai reclama da colaboração de Armandinho, por isso não irá com ele ao parque.
C) o momento é inoportuno para que o pai de Armandinho vá brincar com ele no parque.
D) Armandinho é uma criança desobediente que sempre insiste para que o pai brinque com ele.
 
QUESTÃO 08. Assinale a alternativa 
pernas do pai em relação ao tamanho do filho.
A) Aconchego. 
B) Poder. 
C) Distância. 
D) Autoridade. 
 
O texto abaixo traz trechos de uma reportagem da 
Folha de São Paulo. Os trechos tratam da infância no presente, no passado e até aponta o que as crianças 
imaginam para o futuro. 
 
Texto IV 
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No texto III, por meio da linguagem verbal e não-verbal, ou seja, mista, a tirinha do 
vontade do menino de brincar no parque acompanhado do seu pai.  

CORRETO afirmar que: 
Armandinho já solicitara a presença do pai em outras situações. 

pai reclama da colaboração de Armandinho, por isso não irá com ele ao parque. 
momento é inoportuno para que o pai de Armandinho vá brincar com ele no parque.

o é uma criança desobediente que sempre insiste para que o pai brinque com ele.

Assinale a alternativa INCORRETA  sobre o efeito de sentido provado pelo tamanho das 
pernas do pai em relação ao tamanho do filho. 

O texto abaixo traz trechos de uma reportagem da Folhinha, um caderno para crianças que faz parte do jornal 
Folha de São Paulo. Os trechos tratam da infância no presente, no passado e até aponta o que as crianças 
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verbal, ou seja, mista, a tirinha do Armandinho  expressa a 

 
momento é inoportuno para que o pai de Armandinho vá brincar com ele no parque. 

o é uma criança desobediente que sempre insiste para que o pai brinque com ele. 

sobre o efeito de sentido provado pelo tamanho das 

, um caderno para crianças que faz parte do jornal 
Folha de São Paulo. Os trechos tratam da infância no presente, no passado e até aponta o que as crianças 
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Texto V 

 
Texto VI 

QUESTÃO 09. A partir da leitura do 
verbal predominante nos trechos: “O brinquedo preferido era a bola”, “Ouvia histórias que a minha pajem 
[babá] contava para a meninada”, e “Eu brincava com meus amigos sempre na rua”.
A) Futuro. 
B) Pretérito. 
C) Presente. 
D) Infinitivo. 
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A partir da leitura do texto IV, marque a alternativa que indica CORRETAMENTE
verbal predominante nos trechos: “O brinquedo preferido era a bola”, “Ouvia histórias que a minha pajem 
[babá] contava para a meninada”, e “Eu brincava com meus amigos sempre na rua”. 
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CORRETAMENTE  o tempo 
verbal predominante nos trechos: “O brinquedo preferido era a bola”, “Ouvia histórias que a minha pajem 
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QUESTÃO 10. Sobre a frase: “’Diário de um Banana’ é um dos livros mais legais que já 
história com quadrinhos” é INCORRETO
A) o verbo ler está no pretérito do indicativo.
B) o verbo ler está no modo imperativo.
C) o verbo ler pertence à segunda conjugação.
D) o verbo ler está na primeira pessoa do singular.
 
Texto VII 

Dedicar-se ao lazer é uma forma de se conectar aos outros, cuidar da saúde e descobrir uma vida cheia de 

 
A gente aprende cedo o valor do estudo e do
essa falta de hábito em fazer algo por puro prazer, como participar de um grupo esportivo ou simplesmente 
entregar-se ao ócio explique por que chegamos a sentir culpa quando não nos dedicamos a 
“produtiva”. Em um mundo que se pauta pelo constante alcance de metas e resultados, divertir
motivo de angústia – parece até um atestado de mau uso do tempo. “Entramos em uma lógica produtivista e 
encontramos dificuldades para nos de
de Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).“Ouvimos que ‘tempo é dinheiro’ e, 
então, gastar horas para contemplar, refletir e compreender a essência das coisas pa

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Divertir-se, além de ser necessário, faz bem para a saúde mental. Se a atividade envolver a realização 

de exercícios, traz ganhos para o físico também. “Quem usufrui do lazer, alcança uma existência mais 
agradável e rica do ponto de vista pessoal, afetivo, social, familiar e cultural”, explica Christianne. Segundo 
ela, incluir pausas na rotina para fazer o que se gosta garante equilíbrio e qualidade de vida. A prática pode, 
inclusive, tornar-se uma forte aliada contra
respeito pelos nossos limites e observância das nossas necessidades”, diz a professora.

 
As novas gerações estão mais atentas ao que traz felicidade, conciliando até o trabalho a uma visão d

mundo que contemple a satisfação pessoal e o lazer. Mas quem tem mais idade geralmente precisa aprender 
que tem direito a isso. […]  
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ase: “’Diário de um Banana’ é um dos livros mais legais que já 
INCORRETO  afirmar que: 

verbo ler está no pretérito do indicativo. 
verbo ler está no modo imperativo. 
verbo ler pertence à segunda conjugação. 
verbo ler está na primeira pessoa do singular. 

Diversão é coisa séria 
se ao lazer é uma forma de se conectar aos outros, cuidar da saúde e descobrir uma vida cheia de 

significados e alegria 

A gente aprende cedo o valor do estudo e do trabalho. Mas não se dá a mesma importância ao lazer. Talvez 
essa falta de hábito em fazer algo por puro prazer, como participar de um grupo esportivo ou simplesmente 

se ao ócio explique por que chegamos a sentir culpa quando não nos dedicamos a 
“produtiva”. Em um mundo que se pauta pelo constante alcance de metas e resultados, divertir

parece até um atestado de mau uso do tempo. “Entramos em uma lógica produtivista e 
encontramos dificuldades para nos desvencilhar dela”, afirma Christianne Gomes, professora e pesquisadora 
de Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).“Ouvimos que ‘tempo é dinheiro’ e, 
então, gastar horas para contemplar, refletir e compreender a essência das coisas parece desperdiço”. 

se, além de ser necessário, faz bem para a saúde mental. Se a atividade envolver a realização 
de exercícios, traz ganhos para o físico também. “Quem usufrui do lazer, alcança uma existência mais 

rica do ponto de vista pessoal, afetivo, social, familiar e cultural”, explica Christianne. Segundo 
ela, incluir pausas na rotina para fazer o que se gosta garante equilíbrio e qualidade de vida. A prática pode, 

se uma forte aliada contra a ansiedade e a depressão. “Descansar é importante porque indica 
respeito pelos nossos limites e observância das nossas necessidades”, diz a professora.

As novas gerações estão mais atentas ao que traz felicidade, conciliando até o trabalho a uma visão d
mundo que contemple a satisfação pessoal e o lazer. Mas quem tem mais idade geralmente precisa aprender 

Rafaela Carvalho. Revista “Todos”.
Fevereiro e março de 2019, p. 12 e 14.
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ase: “’Diário de um Banana’ é um dos livros mais legais que já li , porque mistura 

se ao lazer é uma forma de se conectar aos outros, cuidar da saúde e descobrir uma vida cheia de 

trabalho. Mas não se dá a mesma importância ao lazer. Talvez 
essa falta de hábito em fazer algo por puro prazer, como participar de um grupo esportivo ou simplesmente 

se ao ócio explique por que chegamos a sentir culpa quando não nos dedicamos a uma tarefa 
“produtiva”. Em um mundo que se pauta pelo constante alcance de metas e resultados, divertir-se pode ser 

parece até um atestado de mau uso do tempo. “Entramos em uma lógica produtivista e 
svencilhar dela”, afirma Christianne Gomes, professora e pesquisadora 

de Estudos do Lazer da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).“Ouvimos que ‘tempo é dinheiro’ e, 
rece desperdiço”.  

se, além de ser necessário, faz bem para a saúde mental. Se a atividade envolver a realização 
de exercícios, traz ganhos para o físico também. “Quem usufrui do lazer, alcança uma existência mais 

rica do ponto de vista pessoal, afetivo, social, familiar e cultural”, explica Christianne. Segundo 
ela, incluir pausas na rotina para fazer o que se gosta garante equilíbrio e qualidade de vida. A prática pode, 

a ansiedade e a depressão. “Descansar é importante porque indica 
respeito pelos nossos limites e observância das nossas necessidades”, diz a professora. 

As novas gerações estão mais atentas ao que traz felicidade, conciliando até o trabalho a uma visão de 
mundo que contemple a satisfação pessoal e o lazer. Mas quem tem mais idade geralmente precisa aprender 

Rafaela Carvalho. Revista “Todos”. 
Fevereiro e março de 2019, p. 12 e 14. 
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Texto VIII 

 
 
QUESTÃO 11. A partir da leitura do texto VII, pode-se afirmar que a autora: 
A) faz uma reflexão positiva a respeito do lazer.  
B) traz um alerta quanto aos riscos desse hábito.  
C) traz um aviso aos jovens.  
D) apresenta os conceitos de lazer e bem-estar. 
 
QUESTÃO 12. No trecho “[…] fazer algo por puro prazer, como participar de um grupo esportivo ou 
simplesmente entregar-se ao ócio […]”, a palavra ócio pode ser substituída pela palavra:  
A) repouso. 
B) trabalho. 
C) exercício.  
D) dinamismo. 
 
QUESTÃO 13. No trecho “As novas gerações estão mais atentas ao que traz felicidade, conciliando até o 
trabalho a uma visão de mundo que contemple a satisfação pessoal e o lazer. Mas quem tem mais idade 
geralmente precisa aprender que tem direito a isso [...]”, podemos relacionar essa afirmação: 
A) ao tempo que os jovens gastam no lazer sem se preocuparem com as responsabilidades futuras. 
B) à necessidade de informação sobre o direito de lazer garantido aos idosos pelo Estatuto dos Idosos. 
C) à importância de os jovens se divertirem, já que eles trabalham muito e os idosos não trabalham tanto. 
D) ao desconhecimento por parte dos mais jovens de que o direito ao lazer é apenas dos idosos. 
 
Texto IX 
 
BOLA DE MEIA, BOLA DE GUDE    
Milton Nascimento/ Fernando Brant 
 
Há um menino, há um moleque 
Morando sempre no meu coração 
Toda vez que o adulto balança 
Ele vem pra me dar a mão 
 
Há um passado no meu presente 
O sol bem quente lá no meu quintal 
Toda vez que a bruxa me assombra 
O menino me dá a mão 
 
E me fala de coisas bonitas 
Que eu acredito que não deixarão de existir 
Amizade, palavra, respeito 
Caráter, bondade, alegria e amor 
[...] 
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QUESTÃO 14. Considerando os critérios de número de sílabas e posição da sílaba tônica, as palavras há e 
caráter são acentuadas por:  
A) serem ambas monossílabas átonas.  
B) serem monossílaba tônica e paroxítona respectivamente.  
C) serem monossílaba átona e paroxítona respectivamente. 
D) serem monossílaba e proparoxítona respectivamente. 
 
QUESTÃO 15. Quanto ao texto IX, é INCORRETO  afirmar que: 
A) o termo “o” (verso 2 – segunda estrofe) tem função de artigo definido.  
B) o termo “bruxa” (verso 3 - segunda estrofe) é substantivo feminino.  
C) a palavra “há” (verso 1– primeira estrofe) é uma conjugação do verbo “haver”.  
D) na sequência de palavras "sol, quente, coisas, bonitas” temos, respectivamente, substantivo, adjetivo, 

substantivo, substantivo. 
 
Texto X 

 
Mafalda é uma menina que se diverte, é preocupada com a humanidade, com a paz mundial e que se rebela 
contra o estado atual do mundo. 
 
QUESTÃO 16. O vocábulo pés é acentuado porque: 
A) a palavra pé é um monossílabo tônico terminado em "e" seguido de “s”. 
B) é uma palavra paroxítona e toda paroxítona é acentuada. 
C) a palavra pé é um dissílabo átono terminado em "e". 
D) é uma palavra proparoxítona e todas são acentuadas. 
 
QUESTÃO 17. No trecho “é só pôr os pés na terra”, podemos afirmar que o vocábulo pés é acentuado 
conforme a mesma regra de acentuação gráfica da palavra: 
A) maré. 
B) árvore. 
C) tênis.  
D) mês. 
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Texto XI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 18. No trecho “Tome a vacina contra a febre amarela. Viaje tranquilo”, a forma verbal destacada 
denota: 
A) uma solicitação.  
B) uma dúvida.  
 
QUESTÃO 19. Sobre o texto XI, podemos afirmar que o cartaz tem por finalidade:
A) apenas informar o número do disk saúde.
B) divulgar tão somente novas regras para a vacinação contra febre amarela.
C) conscientizar a população de modo a evitar viagens para regiões onde há 
D) realizar uma campanha de conscientização em prol da vacinação contra febre amarela antes de 
 
Os textos prescritivos apresentam regras ou instruções sobre como realizar algo 
exemplo. É muito importante sabermos que diversão e informação podem e devem caminhar juntas; por isso, o 
Manual do Turista Consciente tem muito valor.
 
Texto XII  

Informações adaptadas disponíveis em: 
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a vacina contra a febre amarela. Viaje tranquilo”, a forma verbal destacada 

C) uma afirmação.  
D) uma reclamação. 

Sobre o texto XI, podemos afirmar que o cartaz tem por finalidade: 
informar o número do disk saúde. 

tão somente novas regras para a vacinação contra febre amarela. 
a população de modo a evitar viagens para regiões onde há casos de febre amarela.

uma campanha de conscientização em prol da vacinação contra febre amarela antes de 

Os textos prescritivos apresentam regras ou instruções sobre como realizar algo –
rtante sabermos que diversão e informação podem e devem caminhar juntas; por isso, o 

tem muito valor. 

Informações adaptadas disponíveis em: https://www.minasgerais.com.br/pt/blog/artigo/guia
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a vacina contra a febre amarela. Viaje tranquilo”, a forma verbal destacada 

casos de febre amarela. 
uma campanha de conscientização em prol da vacinação contra febre amarela antes de viagens. 

– receitas e manuais, por 
rtante sabermos que diversão e informação podem e devem caminhar juntas; por isso, o 

https://www.minasgerais.com.br/pt/blog/artigo/guia-do-turista-consciente 
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QUESTÃO 20. Sobre as informações dadas ao turista, marque a alternativa INCORRETA . 
A) No novo contexto de viagens, uma boa escolha tem sido viagens mais curtas. 
B) Fazer passeios ao ar livre não é aconselhável tendo em vista os riscos oferecidos pela natureza. 
C) Cuidar de si próprio e respeitar a população nativa é fundamental para um turismo consciente. 
D) Viajar é uma ótima opção de lazer que traz benefícios à mente, ao corpo e à alma. 
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MATEMÁTICA 
QUESTÕES 21 a 40 

 

 
Voltando ao Mundo Mágico 

Prepare-se para redescobrir o Walt Disney World 
 

 
 

O Parque da Disney nos EUA recebeu 20,9 milhões de visitantes em 2019. Ficou fechado em 2020 devido a 
pandemia e reabriu a todo vapor esse ano. 
 
QUESTÃO 21. Leia novamente o trecho: ‘O Parque da Disney nos EUA recebeu 20,9 milhões de visitantes’ 
 
A opção em que o número 20,9 milhões foi escrito CORRETAMENTE  é: 
A) 209.000.000. 
B) 20.900.000. 
C) 290.000.000 
D) 29.000.000 
 
QUESTÃO 22. ‘‘O Parque da Disney nos EUA recebeu 20,9 milhões de visitantes”,  
Sobre o número 20,9 milhões é CORRETO afirmar que ele possui: 
A) 3 classes e 8 ordens. 
B) 3 classes e 3 ordens. 
C) 8 classes e 3 ordens. 
D) 8 classes e 8 ordens. 
 
QUESTÃO 23. Quem já visitou algum dos parques da Disney sabe que a maioria das atrações lá é baseada em 
algum dos filmes ou das séries da companhia. Do castelo mágico da Cinderela ao simulador de aventuras 
espaciais do Stich, a maioria dos passeios e montanhas-russas lá tem suas origens em alguma tela. 
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Sobre os filmes apresentados, desenhou-se o gráfico abaixo. Analise o gráfico e, marque resposta CORRETA . 
A) Foram apresentadas apenas 4 gêneros de filmes. 
B) Foram apresentados menos de 4 gêneros de filmes. 
C) Foram apresentados, no mínino, 5 gêneros de filmes. 
D) Foram apresentados 5 gêneros de filmes. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 24. Novidade da Disney, “Branca de Neve e os Sete Anões” ainda não teve a data oficial de seu 
lançamento confirmada no Brasil, no entanto espera-se que 30.000 pessoas assistam o filme no dia do 
lançamento, sendo 40% desse total, crianças. 

 
Marque a opção que representa a quantidade CORRETA  de crianças citadas no enunciado. 
A) 120. 
B) 1200. 
C) 12.000 
D) 120.000 
 
QUESTÃO 25. A pouco mais de 60 anos, foi inaugurada a terra da felicidade e da magia: o Walt Disney 
World. Durante todas as temporadas do ano, os parques recebem famílias e pessoas de todas as idades que 
buscam se divertir e se aventurar. 

 
Para a divulgação dos novos brinquedos foi feito um banner com medidas 7 m de altura por 14,5 m de largura. 
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Marque a opção que indica a medida CORRETA  do perímetro desse banner.  
A) 28,50 m. 
B) 43,0 m. 
C) 101,5 m. 
D) 102,5 m. 
 
QUESTÃO 26. Walt Disney World divulga preços dos ingressos para retorno aos Parques Temáticos. Sendo 
R$ 576,51 por pessoa 
 
Marque a opção que indica a escrita, por extenso, CORRETA  desse número. 
A) Quinhentos e setenta e seis centavos e cinquenta e um reais.  
B) Quinhentos e setenta e seis reais e cinquenta e um centavos. 
C) Quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta e um centavos.  
D) Quinhentos e sessenta e sete centavos e cinquenta e um reais.  

 
QUESTÃO 27. O Disneyland Park, originalmente Disneyland e comumente referido em português como 
a Disneylândia, é o primeiro de dois parques temáticos construídos no Disneyland  inaugurado em 17 de julho 
de 1955. 

 
A escrita CORRETA , em números romanos, dos números (17 e 1955) destacados no enunciado são: 
A) XVII, MCMLV 
B) XIIV, MCMVL 
C) XVII, CMMVL 
D) XIVI, MCMVL 
 
QUESTÃO 28. Um dos restaurantes do Parque da Disney em Orlando oferece alimentação, com pratos para 
crianças, no horário de almoço.  

 
 
Veja tabela de preços. 

PRATOS UNIDADE 
ALMOÇO SIMPLES. R$ 59,90 
ALMOÇO COM ACOMPANHAMENTO DE BEBIDA. R$ 69,90 
ALMOÇO ACOMPANHAMENTO DE BEBIDA E DOCE. R$ 79,90 
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Uma excussão escolar levou as cinco crianças para almoçar no restaurante. Duas das crianças optaram pelo 
almoço simples e três pelo almoço com acompanhamento de bebida. 
Assinale a opção que indica o valor total pago. 
A) R$ 329,50. 
B) R$ 327,70 
C) R$ 179,90 
D) R$ 290,70 
 
QUESTÃO 29. Parques da Disney em Orlando: Onde Fica? Como ir? O parque fica localizado na praça 
central do mapa. O mapa abaixo indica o caminho. 

.  
 
Sobre os ângulos formados entre as ruas citadas nesse mapa, sabendo que a praça central é um quadrado, pode 
– se afirmar CORRETAMENTE . 
A) Forma- se um ângulo agudo entre as ruas T e S. 
B) Forma- se um ângulo obtuso entre as ruas T e P. 
C) Forma- se um ângulo reto entre as ruas P e S. 
D) Forma- se um ângulo nulo entre as ruas S e Q. 
 
QUESTÃO 30. Ainda sobre o valor do ângulo formado entre as ruas P e S, pode-se afirmar 
CORRETAMENTE . 

 
A) Mede mais de 0º e menos de 90º. 
B) Mede 90º. 
C) Mede mais de 120º e menos de 150º. 
D) Mede mais de 150º e menos de 180º. 
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QUESTÃO 31. Uma pesquisa feita com 1500 visitantes do Parque da Disney em um domingo, sobre a 
preferência, por suas princesas, apresentou o resultado. 
Preferência pelas princesas: 
61% Branca de neve. 
25,5% Cinderela. 
25,05% A Bela Adormecida. 
41,1% Aurora 
 
Os dados apresentados no texto acima, foram colocados em ordem decrescente, CORRETAMENTE  na 
opção: 
A) 25,05%; 25,5%,41,1%; 61%. 
B) 25,05%; 25,5%,61%; 41,1% . 
C) 61%; 41,1%; 25,05% , 25,5% 
D) 61%; 41,1%; 25,5%; 25,05%. 
 
QUESTÃO 32. Os filmes da Disney fazem parte da programação nos Parques. Mickey Mouse é um 
personagem de desenho animado e que se tornou o símbolo da Walt Disney. O personagem foi criado em 1928 
por Walt Disney. Na imagem aparecem duas figuras que lembram os sólidos geométricos.   

 

 
Assinale a opção que indica quais são esses sólidos. 
A) Cone e círculo. 
B) Cilindro e prisma. 
C) Cone e pirâmide. 
D) Cone e cilindro. 
 
Leia o enunciado para responder as questões 33 e 34. 
 
Orlando é o destino dos sonhos de muita gente. Quando se compra a passagem para Orlando ganhamos o 
passaporte para a terra mágica da Disney. A passagem está custando R$ 6.980,00 por pessoa. 
 
 
QUESTÃO 33. Quatro pessoas da mesma família irão viajar para Orlando. Marque a opção que indica o valor 
total pago pelas passagens 
A) R$ 27.920,00 
B) R$ 13.960,00 
C) R$ 27.921,60 
D) RS 13.960,80 
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QUESTÃO 34. A família que irá viajar para Orlando comprou as 4 passagens aéreas pela internet e pagou no 
cartão de crédito. Dividiu o valor em duas parcelas iguais. Marque a opção que indica o valor CORRETO de 
cada parcela. 
A) R$ 13.960.00 
B) R$ 6.980,00 
C) R$ 13.690,00 
D) R$ 6.898,00 
 
Leia o enunciado e analise a tabela para responder as questões de 35 a 38. 
 
Um dos produtos mais vendidos no Parque da Disney é o chapéu com as orelhas do Mickey. 
 

 
 
QUESTÃO 35. Resolva a expressão para saber o valor do chapéu. Marque a opção que indica o valor 
CORRETO. 

23 x 42 = 
A) R$ 48,00 
B) R$ 64,00 
C) R$ 182,00 
D) R$ 128,00 
 
QUESTÃO 36. O tempo de voo de São Paulo a Orlando é de 11 h 18 min. Se um vôo saiu de São Paulo as 
12h 42min, que horas chegará em Orlando? 
A) 23h. 
B) 23h 50min 
C) 0h. 
D) 0h 50min. 
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QUESTÃO 37. O complexo Walt Disney World possui 6 parques ao todo, sendo dois parques aquáticos super 
legais para você e sua família se divertirem. 
 

 
A fração que representa a quantidade de parques aquáticos em relação ao total de parques no complexo Walt 
Disney World é: 
A) 6/2 
B) 3/2 
C) 2/6 
D) 2/3 
 
QUESTÃO 38. Alguns detalhes dos Castelos do parque nos lembram figuras que representam triângulos. 

 
Leia as afirmações: 
I. Triângulos isósceles possuem dois lados de mesma medida. 
II.  Triângulos equiláteros possuem apenas dois lados de medidas iguais. 
III.  Triângulos escalenos possuem todos os lados de medidas diferentes. 
 
Estão CORRETAS as opções: 
A) I e II 
B) II e III 
C) I e III 
D) apenas I. 
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Leia o enunciado para responder as questões 
A Disney anunciou que o Castelo da Cinderela, que fica no parque Magic Kingdom de Orlando, passará por 
uma mudança de visual.  

QUESTÃO 39. As partes do Castelo lembram vários quadriláteros. Sobre esses quadriláteros é 
afirmar: 

A) o trapézio possui todos os lados paralelos.
B) todo retângulo é um quadrado. 
C) o quadrado tem todos os lados de medidas iguais.
D) o losango não possui todos os lados
 
QUESTÃO 40. A coluna lateral do Castelo tem formato de um prisma de base quadrada. A planificação 
CORRETA  do prisma de base quadrada é:

 
A)  

 
B)  
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Leia o enunciado para responder as questões 39 e 40. 
A Disney anunciou que o Castelo da Cinderela, que fica no parque Magic Kingdom de Orlando, passará por 

As partes do Castelo lembram vários quadriláteros. Sobre esses quadriláteros é 

 
trapézio possui todos os lados paralelos. 

quadrado tem todos os lados de medidas iguais. 
losango não possui todos os lados de medidas iguais. 

A coluna lateral do Castelo tem formato de um prisma de base quadrada. A planificação 
do prisma de base quadrada é: 

 

C) 

 
 
D)  

 
ÉGIO SÓLIDO 2022              7° ANO  

A Disney anunciou que o Castelo da Cinderela, que fica no parque Magic Kingdom de Orlando, passará por 

 
As partes do Castelo lembram vários quadriláteros. Sobre esses quadriláteros é CORRETO 

A coluna lateral do Castelo tem formato de um prisma de base quadrada. A planificação 
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