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PORTUGUÊS 

Águia na beira do rio 
 

Não é só o velho e famoso sapo-cururu que mora na beira do rio. A águia-cinzenta é outra que vive por ali. A 
Harpyhalietus coronatus, como é chamada pelos cientistas, prefere habitar áreas campestres, mas também 
gosta de ficar perto das águas, em ambientes conhecidos como matas de galeria. 
Pesando cerca de três quilos e medindo, aproximadamente, 66 centímetros de altura, essa águia é 
considerada uma das maiores do Brasil. Por causa da plumagem cinza-escura que encobre a maior parte do 
seu corpo, foi ela que se tornou popularmente conhecida como águia- cinzenta. Suas asas são longas e 
largas, mas sua cauda é curta, com a ponta negra e uma faixa transversal branca. As pernas dessa ave são 
amarelas e compridas e os dedos, curtos. A fêmea é muito parecida com o macho, porém, um pouco maior. 
Aqueles que não atingiram a fase adulta 
– os imaturos, como são chamados pelos cientistas – têm uma faixa creme acima do olho e a parte inferior 
do corpo com estrias esbranquiçadas. 
A águia-cinzenta tem uma voz forte e para se comunicar utiliza uma longa repetição de 
notas que soa em nossos ouvidos como um “gli, gli, gli”. 
Ela vive solitária, podendo, às vezes, ser encontrada em atividade durante todo o dia, até o anoitecer. Gosta 
de pousar sobre postes ou estacas, onde fica observando suas presas. Seu cardápio é variado e inclui 
outras aves, peixes, répteis ou pequenos mamíferos, como os tatus. 
A águia-cinzenta constrói seus ninhos em árvores e, como a maioria das grandes aves, se reproduz em 
intervalos de mais de um ano, ocasião em que põe apenas um ovo, que chega a pesar, aproximadamente, 
100 gramas. Os filhotes necessitam do cuidado dos pais por seis meses ou mais e, em geral, só se tornam 
adultos quanto atingem entre dois e três anos de idade. 
A destruição dos locais onde vive essa águia, como o cerrado – um dos seus principais habitats – tem 
prejudicado a alimentação, a reprodução e a moradia da águia-cinzenta. O desmatamento, as queimadas e 
o uso excessivo de pesticidas – substâncias tóxicas que combatem as pragas nas plantações – também 
contribuem para a destruição de seu ambiente natural. Por tudo isso, a águia-cinzenta encontra-se 
seriamente ameaçada de extinção. 
 

Aline Braga Moreno e Maria Alice S. Alves. 
Revista “Ciência Hoje das Crianças”. Edição 285. Disponível em: <http://capes.cienciahoje.org.br>. 
  

Questão 1 – As autoras citam um hábito da águia-cinzenta no trecho: ( ) “[...] é 
considerada uma das maiores do Brasil.” 
( ) “A águia-cinzenta tem uma voz forte [...]” 
( ) “Gosta de pousar sobre postes ou estacas [...]” 
 

Questão 2 – No segmento “[...] com a ponta negra e uma faixa transversal branca.”, as 
autoras do texto caracterizam: 

( ) as asas da águia-cinzenta.  
( ) a cauda da águia-cinzenta. 
( ) as pernas da águia cinzenta. 
 

Questão 3 – Na passagem “A águia-cinzenta tem uma voz forte e para se comunicar utiliza 
uma longa repetição de notas [...]”, o termo “para” indica: 

( ) um destino. 
( ) uma condição.  
( ) uma finalidade. 
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Questão 4 – Na parte “[...] – substâncias tóxicas que combatem as pragas nas plantações – 
[...]”, as autoras do texto definem: 
( ) “o desmatamento”. 
( ) “as queimadas”. 
( ) “pesticidas”. 
 
Questão 5 – Pode-se afirmar que o texto lido tem fins:  

( ) didáticos. 
( ) científicos. 
( ) jornalísticos. 
 

MATEMÁTICA   

1) A variável c representa o preço de uma camiseta e b o preço de 

um boné. O preço pago por Mauro é representado pela expressão 

5c + 2b. O que Mauro comprou e quanto reais ele gastou , se cada 

camiseta tiver custado R$ 18,00 e cada boné, R$ 7,00? 

A) 2 camisetas e 5 bonés; R$ 104,00 gastos 

B) 5 camisetas e 2 bonés; R$ 104,00 gastos 

C) 5 camisetas e 2 bonés; R$ 71,00 gastos 

D) 2 camisetas e 5 bonés; R$ 71,00 gastos 

 

2) Dada a expressão algébrica 2x² + 4x – 10 e x = 4, o valor  numérico dessa  expressão vale: 

A) 38                   B) 70                     C) 48              D) 28     

       

3)  Todas as expressões algébricas abaixo são monômios, EXCETO: 

A) 2x³                B) xyz                  C) 4abc                D) 4y + 5 

 

4) Dada a expressão algébrica -9x + 5m+7x – 2m e reduzindo os termos semelhantes, obtemos:  

A) 2x + 3m        B) -2x + 3m           C) – 2x – 3m           D) 2x – 3m 

 

5)  O valor numérico da expressão  5xy – x, para x=  2 e y= -1 é: 

A) 12              B) 9                   C) -12                   D) -9 
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CIÊNCIAS 
 

01-O órgão da absorção de alimentos é:  

 

 
 

02- Combate/previne as ISTs 
a) antibióticos 
b) vacinas 
c) preservativos 
d) pílulas 
 
03- Único método contraceptivo que previne a gravidez e as ISTs: 
a) pílulas 
b) DIU 
c) Diagragma 
d) Camisinha ou Preservativos 
 
04- Nutrientes mais existentes na maioria das hortaliças: 

a) gorduras e proteínas 

b) proteínas e carboidratos 

c) sais minerais e lipídeos 

d) glicídios e vitaminas 

 

05-Doença que afeta o estômago: 

a) Diarreia intestinal 

b) Apendicite 

c) Gastrites 

d) Cáries 

 

 

 

 

 

 

 

a) estômago 

b) pâncreas 

c) intestino fino 

d) boca 
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História 

01 - Leia as informações a seguir: 

Em meados do século XVIII, James Watt patenteou na Inglaterra seu invento, sobre o qual escreveu a 
seu pai: “O negócio a que me dedico agora se tornou um grande sucesso. A máquina de fogo que eu 
inventei está funcionando e obtendo uma resposta muito melhor do que qualquer outra que tenha sido 
inventada até agora”. As informações, são sobre qual Revolução, e qual o principal produto utilizado? 

A(   ) Puritana, gás natural e aumento na ocorrência de inversão térmica. 
B(   ) Gloriosa, petróleo e destruição da camada de ozônio. 
C(   ) Industrial, gás natural e redução da umidade atmosférica. 
D(   ) Industrial, carvão mineral e aumento da poluição atmosférica. 
 

02 - O acúmulo de capitais, a modernização da agricultura, a disponibilidade de mão de obra 
e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo da 
___________________ na Revolução Industrial. Das opções abaixo listadas, o país que melhor 
preenche o espaço acima é: 

A(   )Alemanha 
B(   ) Holanda 
C(   ) Itália 
D(   ) Inglaterra 

 
03 - Sobre a inovação tecnológica no sistema fabril na Inglaterra do século XVIII, é correto 
afirmar que ela: 

A(   ) Foi adotada não somente para promover maior eficácia da produção, como também para 
realizar a dominação capitalista, à medida que as máquinas submeteram os trabalhadores a 
formas autoritárias de disciplina e a uma determinada hierarquia. 
B(   ) Ocorreu graças ao investimento em pesquisa tecnológica de ponta, feito pelos industriais que 
participaram da Revolução Industrial. 
C(   ) Nasceu do apoio dado pelo Estado à pesquisa nas universidades. 
D(   ) Deu-se dentro das fábricas, cujos proprietários estimulavam os operários a desenvolver 
novas tecnologias. 
 
04 - O novo processo de produção introduzido com a Revolução Industrial, no século XVIII, 
caracterizou-se pela: 

A(   ) Implantação da indústria doméstica rural em substituição às oficinas. 
B(   ) Realização da produção em grandes unidades fabris e intensa divisão do trabalho. 
C(   ) Mecanização da produção agrícola e consequente fixação do homem à terra. 
D(   ) Facilidade na compra de máquinas pelos artesãos. 
 
05 - O século XIX foi um momento repleto de invenções em vários campos do saber. Dentre 
elas, podemos destacar: 

A(   ) O rádio, o telefone e a televisão 
B(   ) A locomotiva, o automóvel e a vacina 
C(   ) A fotografia, o cinema e a eletricidade 
D(   ) O para-raios, a calculadora e o telégrafo. 
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GEOGRAFIA 

1- A repercussão negativa ao regime político racial instalado na África do Sul envolveu a 

maioria da população local (negros) e organismos internacionais como, por exemplo, a 

Organização das Nações Unidas (ONU). Várias manifestações foram realizadas contra o 

apartheid, sendo o principal líder desses movimentos: 

a) Mahatma Gandhi 
b) Frederick de Klerk 
c) Thabo Mbeki 
d) Nelson Mandela 
2- Várias políticas ditatoriais foram implantadas no continente africano. O apartheid foi uma 

política racial imposta pela minoria branca da população, únicos com direito a voto, 

restando à maioria da população, composta por negros, obedecer rigorosamente as leis 

separatistas. Em qual país da África foi implantado o apartheid: 

a) Angola 
b) Nigéria 
c) Camarões 
d) África do Sul 
3- Entre as características dos países da África do Norte, destaca-se: 

A. existência dos mais baixos indicadores socioeconômicos do continente. 
B. economia em que prevalece a exportação de produtos agrícolas. 
C. diversidade étnica e predomínio de religiões que cultuam a natureza. 
D. predominância da população árabe e adepta da religião islâmica. 
4- Os conflitos que ocorrem atualmente no continente africano têm origens 

a) limitadas a desavenças étnicas e tribais na região central. 
b) relacionadas ao embate entre cristianismo e islamismo. 
c) diversas, relacionadas a questões políticas, culturais e econômicas. 
d) referentes ao combate africano frente à dominação colonial europeia. 
5- Assinale as alternativas falsas (F) e as verdadeiras (V) sobre o continente africano. 

(  ) É o mais populoso dos continentes. 
(  ) É o continente que apresenta o maior índice de pobreza e subdesenvolvimento. 
(  ) É o continente com os maiores desertos. 
Assinale a sequência correta: 
a) F, V, V             b) V, V, V           c) F, F, V               d) V, V, F 
 
INGLÊS 
1 – I am_______________ chocolate cake. 

A – (   ) eating 

B – (   ) writing 

C – (   ) drinking 

D – (   ) sleeping 
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2 – They _______________their uniform. 

A – (   ) sing 

B – (   ) drive 

C – (   ) Walk 

D – (   ) Wear 

3 – He________________story books. 

A – (   ) drives 

B – (   ) Wears 

C – (   ) reads 

D – (   ) rings   

4 -  Writing – drinking – swimming – reading – dancing                                            GOOD TEST 

! 

A – Escrevendo – bebendo – nadando – lendo – dançando 

B – Escrevendo – comendo – nadando – lendo – dançando 

C – Escrevendo – correndo – nadando – lendo – dançando 

D – Escrevendo – bebendo – nadando – lendo – correndo 

5 – You_________________a bell. 

A – (   ) Ring 

B – (   ) fly 

C – (   ) read 

D – (   ) sing  
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ARTE 

1- Qual foi o artista citado abaixo que foi um grande colorista e um dos artistas mais 

importantes da segunda geração do modernismo?  

 

a- Vick Muniz.  (      ) 

b- Romero Britto. (     ) 

c- Alfredo Volpi. (      ) 

d- Ivan Cruz. (     ) 

 

2- Qual foi uma das principais características de suas obras? 

 

a- As bandeirinhas e os casarios. (     )  

b- As festas juninas. (      ) 

c- Quadros de Artes. (     ) 

d- Casarios. (       ) 

 

3- Qual a unidade de comunicação visual mais básica na arte? 

 

a- A linha. (     )  

b- O ponto. (     ) 

c- A tinta. (      ) 

d- O Pincel. (      ) 

 

 

4- Quando os pontos estão tão próximos entre si que se torna impossível identificá-los 

individualmente, aumenta a sensação de direção, e este conjunto de pontos transforma-se em 

outro elemento de comunicação. Qual o nome desse elemento? 

 

a- A linha. (     ) 

b- O ponto. (     ) 

c- A tinta. (      ) 

d- O Pincel. (      ) 

 

5- Complete a frase: “A ______________ é o meio indispensável para tornar visível o que 

ainda não pode ser visto, por existir apenas na imaginação”. 

 

a- Arte. (     )  

b-  Ponto. (      ) 

c- Tinta. (      ) 

d- Linha. (       ) 
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ED. FÍSICA 

1- QUESTÃO: Após pesquisarmos sobre FUTEBOL, podemos dizer que o futebol de campo 

tem como característica: 

A) 11 jogadores em cada time titular / 2 tempos de 40 minutos. 

B) 11 jogadores em cada time titular / 2 tempos de 45 minutos. 

C) 10 jogadores em cada time titular / 2 tempos de 45 minutos. 

D) 10 jogadores em cada time titular / 2 tempos de 40 minutos. 

 

2- QUESTÃO: As DANÇAS representam a cultura, tradição e costumes do seu povo. 

Portanto, marque abaixo a alternativa de propriedade do ESPÍRITO SANTO. 

A) Dança cigana, jongo e capoeira. 

B) Jazz, folia de reis e flamenco. 

C) Congo, folia de reis e sapateado. 

D) Congo, folia de reis e capoeira. 

 

3- QUESTÃO: As LUTAS surgiram por qual motivo? 

A) Para saber quem era o mais forte da sociedade. 

B) Para sobreviver àquela realidade. 

C) Para vencer nos jogos. 

D) Para criar músculos. 

 

4- QUESTÃO: As LUTAS nos ensinam à: 

A) Ser mais forte e machucar o adversário. 

B) Ser mais forte e corajoso. 

C) Disciplina e respeito às regras. 

D) Disciplina e machucar o adversário. 

 

5- QUESTÃO: Marque a alternativa correspondente aos ensinamentos que absorvemos no 

conteúdo de LUTAS x VIOLÊNCIA. 

A) Quem luta sempre briga. 

B) Quem luta esta preparado para a briga. 

C) Quem luta não briga. 

D) Quem não luta não briga. 

 


