Escola: ____________________________________
Nome: ____________________________________
Turma: ____________________________________
Turno: ____________________________________

Paulo não só ficou sem sobremesa como foi proibido de
jogar futebol durante quinze dias.
Quando o menino voltou falando que todas as
borboletas da Terra passaram pela chácara de Siá Elpídia
e queriam formar um tapete voador para transportá-lo
ao sétimo céu, a mãe decidiu levá-lo ao médico. Após o
exame, o Dr. Epaminondas abanou a cabeça: – Não há
nada a fazer, Dona Coló. Este menino é mesmo um caso
de poesia.

LÍNGUA PORTUGUESA
Coerência e Coesão

DRUMMOND, Carlos. Contos plausíveis. Rio de Janeiro: Record.

1. Leia o texto abaixo:

Nesse texto, a narrativa é gerada pela
(A) aparição de seres fantásticos.
(B) ida de Paulo ao médico.
(C) imaginação de Paulo.
(D)proibição de jogar futebol.

O MERCÚRIO ONIPRESENTE
(Fragmento)
Os venenos ambientais nunca seguem regras. Quando o
mundo pensa ter descoberto tudo o que é preciso para
controlá-los, eles voltam a atacar. Quando removemos o
chumbo da gasolina, ele ressurge nos encanamentos
envelhecidos. Quando toxinas e resíduos são enterrados
em aterros sanitários, contaminam o lençol freático.
Mas ao menos acreditávamos conhecer bem o mercúrio.
Apesar de todo o seu poder tóxico, desde que
evitássemos determinadas espécies de peixes nas quais
o nível de contaminação é particularmente elevado,
estaríamos bem. [...].
Mas o mercúrio é famoso pela capacidade de
passar despercebido. Uma série de estudos recentes
sugere que o metal potencialmente mortífero está em
toda parte — e é mais perigoso do que a maioria das
pessoas acredita.

3. Leia o texto a seguir e responda.
“HÁ UMA GERAÇÃO SEM PALAVRAS”
A malhação física encanta a juventude com seus
resultados estéticos e exteriores. O que pode ser bom.
Mas seria ainda melhor se eles se preocupassem um
pouco mais com os “músculos cerebrais”, porque, como
diz o poeta e tradutor José Paulo Paes, “produzem
satisfações infinitamente superiores”.
Fonte: Marili Ribeiro – Jornal do Brasil, caderno B, Rio de
Janeiro, 28 de dez. 1996, p. 6.
No fragmento apresentado, o autor defende a tese de
que:
A) A malhação física traz ótimos benefícios aos jovens.
B) Os jovens devem se preocupar mais com o
desenvolvimento intelectual.
C) O poeta José Paulo Paes pertence a uma geração sem
palavras.
D) Malhar é uma atividade superior às atividades
cerebrais.

Jeffrey Kluger. IstoÉ. nº 1927, 27/06/2006, p.114-115.

A tese defendida no texto está expressa no trecho:
A) as substâncias tóxicas, em aterros, contaminam o
lençol freático.
B) o chumbo da gasolina ressurge com a ação do tempo.
C) o mercúrio apresenta alto teor de periculosidade para
a natureza.
D) o total controle dos venenos ambientais é impossível.

4. Leia o texto abaixo.

2. Leia o texto abaixo:

RECEITAS DA VOVÓ
Lembra aquela receita que só sua mãe ou sua avó
sabem fazer? Pois saiba que, além de gostoso, esse
prato é parte importante da cultura brasileira. É
verdade. Os cadernos de receita são registros culturais.
Primeiro, porque resgatam antigas tradições, seja
familiares ou étnicas. Além disso, mostram como se fala
ou se falava em determinada região. E ainda servem
como passagens de tempo, chaves para alcançarmos
memórias emocionais que a gente nem sabia que tinha

A INCAPACIDADE DE SER VERDADEIRO
Paulo tinha fama de mentiroso. Um dia chegou em
casa dizendo que vira no campo dois dragões-daindependência cuspindo fogo e lendo fotonovelas.
A mãe botou-o de castigo, mas na semana
seguinte ele veio contando que caíra no pátio da escola
um pedaço de lua, todo cheio de buraquinhos, feito
queijo, e ele provou e tinha gosto de queijo. Desta vez
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(se você se lembrou do prato que sua avó ou sua mãe
fazia, você sabe do que eu estou falando).

MATEMÁTICA
Polígonos e suas propriedades

A tese defendida pelo autor do texto é de que as
receitas culinárias:
A) Fazem com que lembremos a nossa infância.
B) Resgatam nossas tradições familiares ou étnicas.
C) São as que só nossas mães ou avós conhecem.
D) São uma parte importante da cultura brasileira.

1. Os ângulos internos de um triângulo medem 2x, 3x e
5x. O menor desses ângulos mede
A) 9°
B) 36°
C) 54°
D) 90°

5. Leia o texto abaixo e responda.
2. A figura abaixo é
ladrilhamento formado por
Sendo o maior ângulo do
menor, podemos afirmar
indicado por A mede:
A) 120°
B) 135°
C) 240°
D) 270°

DECIDA
Em um mundo cada vez mais complexo, com
excesso de informação, pressão por desempenho e
repleto de alternativas, as pessoas precisam tomar
decisões também a respeito de assuntos delicados. E
devem fazer isso sem ter muito tempo para pensar.
Cada vez mais, o sucesso e a satisfação pessoal
dependem da habilidade de fazer escolhas adequadas.
Com frequência, as pessoas são instadas a tomar uma
decisão que pode modificar sua vida pessoal. Devo ou
não me casar? Que tal só morarmos juntos? Devo ou
não me separar? [...] Em que escola matricular nosso
filho? Aliás, ele vai ganhar carro aos 18 anos ou sairá à
noite de carona [...]? É certo comprar aquela casa maior
e contrair um financiamento a perder de vista? No
trabalho, acontece a mesma coisa. Devo dar uma
resposta dura àquela provocação feita pelo chefe? Peço
ou não peço aumento? Posso ou não baixar os preços
dos produtos que vendo de forma a aumentar a saída?
Que tal largar tudo e abrir aquela pousada na praia?
Psicólogos americanos que estudaram a vida de
gerentes empregados em grandes companhias
descobriram que eles chegam a tomar uma decisão a
cada nove minutos. São mais de 10.000 decisões por ano
– 10.000 possibilidades de acertar, ou de errar. Não há
como fugir. Ou você decide, ou alguém decide em seu
lugar.

a representação de um
trapézios isósceles.
trapézio igual ao triplo do
que a medida do ângulo

3. Observe o triângulo.
O valor de x é:
A) 110°
B) 80°
C) 60°
D) 50°

4. A soma dos ângulos internos de um hexágono é
A) 1080º
B) 720º
C) 360º
D) 180º
5. João desenhou um polígono regular de oito lados.
Qual é a soma dos ângulos internos do octógono
regular?
A) 1080º
B) 900º
C) 720º
D) 540º.

Veja. 14 jan. 04. *Adaptado: Reforma Ortográfica. Fragmento.

Qual é a tese defendida nesse texto?
A) A compra de uma casa é um problema a longo prazo.
B) A vida moderna exige a tomada de decisões difíceis.
C) Os casais têm dúvidas quanto à educação dos filhos.
D) Os gerentes de grandes empresas tomam milhares de
decisões.
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GABARITOS
LÍNGUA PORTUGUESA
ITEM
01
02
03
04
05

ALTERNATIVAS
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

D
D
D
D
D

MATEMÁTICA
ITEM
01
02
03
04
05

ALTERNATIVAS
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C
A
B
C

D
D
D
D
D
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