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Língua Portuguesa - 7º ano  

Texto I para as questões 1 e 2 

AS FORMIGAS 

Quando minha prima e eu descemos do táxi, já era quase noite. Ficamos imóveis diante 

do velho sobrado de janelas ovais, iguais a dois olhos tristes, um deles vazado por uma pedrada. 

Descansei a mala no chão e apertei o braço da prima. 

− É sinistro. 

Ela me empurrou na direção da porta. Tínhamos outra escolha? Nenhuma pensão nas 

redondezas oferecia um preço melhor a duas pobres estudantes com liberdade de usar o 

fogareiro no quarto; a dona nos avisara por telefone que podíamos fazer refeições ligeiras com a 

condição de não provocar incêndio. 

Subimos a escada velhíssima, cheirando a creolina. 

  − Pelo menos não vi sinal de barata disse minha prima.[...] 

Adaptado de TELLES, Lygia F. Seminário dos ratos. SP: Cia das Letras, 2009. 

1) No texto, o fato que deu origem à narrativa foi a: 

a) (     ) ausência de baratas na pensão escolhida pelas estudantes.  

b) (     ) possibilidade das personagens cozinharem sem provocar incêndio.  

c) (     ) reação das personagens diante das janelas ovais de uma pensão.  

d) (     ) procura de duas estudantes por uma pensão para morar com melhor preço. 

2) No texto, a expressão “É sinistro” utilizada pela narradora, dá ideia de: 

a) (     ) alívio.  

b) (     ) cansaço.  

c) (     ) tranquilidade.  

d) (     ) má impressão. 

 

Texto II para a questão 3 
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3 - A resposta dada por Glorinha, no segundo quadrinho, e o sentimento que expressa, no 

quadrinho final, demonstra que ela: 

a) (     ) se acha bastante importante. 

b) (     ) se considera pouco conhecida. 

c) (     ) queria viajar para o Afeganistão. 

d) (     ) queria ajudar o povo do Afeganistão. 

4 - Observe a oração: “Vendem-se casas”. O sujeito dessa oração classifica-se em: 

a) (   ) Composto 

b) (   ) Simples 

c) (   ) Indeterminado 

d) (   ) Oculto 

5 - Relacione o sujeito da primeira coluna de acordo com o exemplo em que ele se aplica na 

segunda coluna. 

(I) Simples 

(II) Composto 

(III)Oculto 

(IV) Indeterminado 

(V) Oração sem sujeito 

(   ) Trovejou à noite. 

(   ) As pessoas estão apavoradas com 

a pandemia. 

(   ) Os alunos do 7º ano A e 7º ano B 

estão fazendo o simulado. 

(   ) Bateram na porta. 

(   ) Gostamos de dormir. 

 

Qual é a sequência numérica que responde corretamente à questão? 

a) (   ) III, IV, II, I e V 

b) (   ) II, I, IV, V e III 

c) (   ) IV, I, II, III e V 

d) (   ) V, I, II, IV e III 

 

7° Ano - Matemática 

1) Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou – 15° pela manhã, se a 

temperatura descer mais 13°, o termômetro vai marcar: 

 

a) – 28° 

b) – 2° 

c) 2° 

d) 28° 

 

2) Na reta numérica da figura abaixo, o ponto E corresponde ao número inteiro -9 e o ponto F, 
ao inteiro -7. 
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                                   ---a--b--c--d--e--f--g--h--i--j--k--l--m--- 
                                                      -9 -7 
 

Nessa reta, o ponto correspondente ao inteiro zero estará 
a) sobre o ponto M. 
b) entre os pontos L e M. 
c) entre os pontos I e J. 
d) sobre o ponto J. 
 

3) Em uma loja de informática, Paulo comprou: um computador no valor de 2200 reais, uma 
impressora por 800 reais e três cartuchos que custam 90 reais cada um. Os objetos foram 
pagos em 5 parcelas iguais. O valor de cada parcela, em reais, foi igual a 

 
a) 414. 
b) 494. 
c) 600. 
d) 654. 

4) Um jogador ganha R$ 3000,00 em uma aposta e perde R$ 3500,00 em outra. O 

resultado final das duas apostas pode ser representado por: 

a) + R$500,00 

b) – R$500,00 

c) + R$6500,00 

d) – R$6500,00 

 

5) Durante uma experiência, a temperatura foi medida e estava marcando – 3°C. O 

professor pediu para baixar 5°C essa temperatura. Se isso acontecer o termômetro 

marcará: 

a) 2°C 

b) 8°C 

c) – 2°C 

d) – 8°C 

 

7° ano  Ciências 

1- Apresenta organismos unicelulares ou multicelulares e com célula eucariótica. 

Todos os representantes,são heterotróficos (incapazes de produzir seu alimento). A 

maioria é aeróbica, mas algumas leveduras são anaeróbicas facultativas, podendo realizar 

fermentação alcoólica. De qual reino dos seres vivos estamos falando? 

A) Reino Fungi 

B) Reino Monera 

C) Reino Protista 

D) Reino Animal 

 

2- Formas de criar vacinas. 

A) Cultivando o vírus 
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B) Vacina viva atenuada 

C) Vacinas inativadas 

D) Vacinas combinadas, bacterianas e geneticamente desenvolvidas 

E) Todas as alternativas acima 

 

3- O reino Monera é composto dos seres mais abundantes do planeta, também 
conhecidos como microrganismos, pois todos são unicelulares e microscópicos. 
Apresentam também a ausência da carioteca, sendo, portanto, classificadas como 
procariotos. Os grupos que compõem o reino Monera são: 
 
A) Protozoários e bactérias 
B) Algas e bactérias 
C) Fungos e bactérias 
D)  bactérias e as cianobactérias 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

4-  É a camada da atmosfera que ocorre a poluição do ar, os aviões de transporte de 

cargas e passageiros voam nesta camada. 

A) Troposfera 

B) Exosfera 

C) Estratosfera 

D) Mesosfera 

E) Termosfera 

 

5- É a camada mais longe da Terra, alcançando os 800 km de altura. É composta 

basicamente por gás hélio e hidrogênio. Nessa camada não existe gravidade e as 

partículas se desprendem da terra com facilidade. Nela encontram-se os satélites de 

dados e os telescópios espaciais. 

A) Exosfera 

B) Estratosfera 

C) Mesosfera 

D) Termosfera 

E) Nenhuma das alternativas acima. 

 

7° ano - História 

 

                   Marque  as  Alternativa Correta        

 

QUESTÃO 01 

 

 Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria através da 

colonização. Era necessário colonizar, simultaneamente, todo o extenso território brasileiro. Essa 

colonização dirigida pelo governo português se deu através da: 
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a) criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil. 

b) criação do sistema de governo-geral e câmaras municipais. 

c) criação das capitanias hereditárias. 

d) montagem do sistema colonial. 

e) criação e distribuição de sesmarias. 

 

QUESTÃO 02 

 

 A implantação em 1548, no Brasil, do sistema de Governo-Geral tinha objetivo: 

 

a) legislar e executar as decisões das Câmaras Municipais; 

b) iniciar o processo de colonização da costa brasileira; 

c) promover e desenvolver atividades no mercado de consumo; 

d) expandir a ocupação do interior do território nacional; 

e) coordenar e centralizar a administração das Capitanias. 

 

QUESTÃO 03 

 

 O reconhecimento da terra e a garantia de sua posse, foram objetivos principais das: 

 

a) feitorias instaladas no Brasil na fronteira entre o sertão e o litoral; 

b) entradas e bandeiras paulistas financiadas por Portugal após 1530; 

c) encomendas organizadas pelos navegadores portugueses instalados no Brasil; 

d) expedições enviadas por Portugal ao Brasil nos primeiros trinta anos; 

e) missões jesuíticas incentivadas por Portugal no Período Colonial. 

 

QUESTÃO 04 

 

Das alternativas abaixo, uma delas apresenta as bases jurídicas do regime de capitanias hereditárias. 

Assinale: 

a) Regimento e Lei das Sesmarias 

b) Carta de Doação e Regimento 

c) Lei das Sesmarias e Carta de Doação 

d) Carta de Doação e Carta Foral 

e) Carta Foral e Regimento. 

 

QUESTÃO 05 

 

 A aventura da colonização empreendida pela Coroa de Portugal, nas terras da América, entre os 

séculos XVI e XVIII, expressou-se na constituição de diversas regiões coloniais. Sobre essas regiões 

coloniais, estão corretas as seguintes afirmativas, com exceção de: 

 

a) No vale do Rio Amazonas, a partir do século XVII, ordens missionárias exploraram as “drogas do 

sertão”, utilizando o trabalho de indígenas locais. 

b) No vale do Rio São Francisco, a partir do final do século XVI, ocorreu a expansão de fazendas de 

criação de gado, voltadas para o abastecimento dos engenhos de açúcar do litoral. 
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c) Na Capitania de São Vicente, em especial por iniciativa dos habitantes da vila de São Paulo, 

organizaram-se expedições bandeirantes que, no decorrer do século XVII, abasteceram propriedades 

locais com a mão-de-obra escrava dos índios apresentados. 

d) Nas Minas, durante o século XVIII, a extração do ouro e de diamantes, empreendida por 

aventureiros e homens livres e pobres, propiciou o surgimento de cidades, onde o enriquecimento 

fácil estimulava a mobilidade social. 

e) No litoral de Pernambuco, durante a segunda metade do século XVI, a lavoura de cana e a 

produção de açúcar expandiram-se rapidamente, o que foi acompanhado pela gradual substituição do 

uso da mão-de-obra escrava do nativo americano pelo negro africano. 

 

7° ano - Geografia 

1- Assinale a alternativa que apresenta as quatro principais sub-regiões do Nordeste 

brasileiro: 

a) Zona da Mata, Agreste, Sertão e Meio Norte. 

b) Zona da Mata, Recôncavo Baiano, Planalto da Borborema e Sertão Maranhense. 

c) Agreste, Polígono das Secas, Zona açucareira, Litoral norte. 

d) Sertão, Região da Caatinga, Cangaço e Norte Úmido. 

2- Marque a alternativa que corresponde ao principal rio da região nordeste: 

a) Rio Parnaíba              b) Rio São Francisco          c) Rio Amazônico       d) Rio Benevente 

3- Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas com relação às sub-regiões 

do Nordeste. 

(    ) Na Zona da Mata o bioma predominante é a caatinga. 

(    ) O Agreste é a zona intermediária entre a Zona da Mata e o Sertão. 

(    ) O Sertão é a região de clima semiárido.  

(    ) O Meio Norte é a região de clima quente e úmido. 

Marque a sequência correta: 

a) F, F, V, V              b) V, V, F, F                c) F, V, V, V            d) V, V, V, F 

4- Região que abriga o maior número de estados do Brasil, sendo a terceira maior Região 
do país. Essa foi a primeira porção do território nacional a ser ocupada e explorada pelos 
colonizadores. A afirmativa corresponde a região: 

a) Sul                            b) Norte                     c) Nordeste                      d) Sudeste 

5-  Ultimamente vêm se discutindo uma nova forma de minimizar a questão da seca em 
algumas regiões do Nordeste brasileiro. No centro do debate  encontra-se um polêmico 

projeto, que é: 

a) a hidrovia Paraná-Tietê. 
b) a construção de um sistema de eclusas no rio Capiberibe. 
c) a construção do canal da Natividade. 
d) a transposição de parte das águas do rio São Francisco. 
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Inglês 7° Ano 
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Arte – 7° Ano 

1) Sobre Van Gogh é incorreto afirmar que: 

(A) Suas obras eram caracterizadas por cores dramáticas e vibrantes  

(B) Pintou a obra Abaporu. 

(c) Suas obras retratam paisagens, natureza-morta, retratos e autorretratos. 

(D) Morou no sanatório Saint-Remy, na França até o final de sua vida. 

2) É a harmonia que conseguimos quando utilizamos somente uma cor com suas 
variações de tons, obtidas com o auxílio da cor branca ou preta. 

(A) Policromia                                                (C) Cores Quentes 

(B) Isocromia                                                 (D) Monocromia 

3) Como chamamos a harmonia conseguida através de várias cores? 

(A) Cores quentes                                         (C) Cores terciárias 

(B) Policromia                                                (D) Monocromia 

4)  Van Gogh foi considerado um dos artistas mais influentes da história da arte 

ocidental. Assinale a alternativa que apresenta uma das obras mais populares de 

Van Gogh. 

(A) Cuca                                                       (C) O grito 

(B) Noites Estreladas                                   (D) Casarões 

5) Sobre a Isocromia é correto afirmar que: 

(A) É a harmonia conseguida de uma cor e seus matizes. Por exemplo: amarelo-

alaranjado, amarelo esverdeado, amarelo amarronzado. 

(B) É a harmonia conseguida através de várias cores. 

(C) É a harmonia conseguida através da utilização de diversos materiais de arte. 

(D) É a harmonia que conseguimos quando utilizamos somente uma cor com suas 

variações de tons, obtidas com o auxílio da cor branca ou preta. 
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Educação Física 7° Ano 
 

1- QUESTÃO: Quais são as GINÁSTICAS competitivas? 

A) Laboral, artística e cerebral. 

B) Rítmica, artística e acrobática. 

C) Rítmica, acrobática e contorcionismo. 

D) Laboral, hidroginástica e contorcionismo. 

 

2- QUESTÃO: Qual o tipo de GINÁSTICA praticada no circo? 

A) Ginástica Rítmica. 

B) Ginástica Cerebral. 

C) Conscientização Corporal. 

D) Contorcionismo. 

 

3- QUESTÃO: Marque a alternativa que contenha exemplos de GINÁSTICA DE 

CONSCIENTIZAÇÃO CORPORAL. 

A) Pilates, dança e hidroginástica. 

B) Hidroginástica, musculação e dança. 

C) Dança, pilates e yoga. 

D) Yoga, musculação e pilates. 

 

4- QUESTÃO: Dentre as demais regras do BASQUETEBOL, marque a alternativa 

correspondente com a regra dos 24 segundos. 

A) A equipe possui 24 segundos para fazer a substituição. 

B) A equipe possui 24 segundos impedir que o adversário faça a cesta. 

C) A equipe possui 24 segundos para levar a bola ao cesto da equipe adversária e tentar 

lançá-la. 

D) A equipe possui 24 segundos para cobrar a falta. 

 

5- QUESTÃO: Quantos passos e quantos segundos o jogador pode dar com a bola presa na 

mão? 

A) Livre, depende do jogador. 

B) 3 segundos e 3 passos. 

C) 5 segundos e 3 passos. 

D) 3 segundos e 5 passos. 

 

 

 


