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O menino no espelho 
 [...] 
       Levantava a perna, e ele levantava também, ao mesmo tempo. Abria os braços e 
ele fazia o mesmo. Coçava a orelha, e ele também. 
         Mas o que mais me intrigava era a única diferença entre nós dois. Sim, porque 
um dia descobri, com pasmo, que enquanto eu levantava a perna esquerda, ele 
levantava a direita; enquanto eu coçava a orelha direita, ele coçava a esquerda. 
Reparando bem, descobria outras diferenças. O escudo da escola, por exemplo, que 
eu trazia colado no bolsinho esquerdo do uniforme, na blusa dele era no direito. 
       Para testar, coloco a mão direita espalmada sobre o espelho. Como era de se 
esperar, ele ao mesmo tempo vem com sua mão esquerda, encostando-a na minha. 
Sorrio para ele e ele para mim. Mais do que nunca me vem a sensação de que é alguém 
idêntico a mim que está ali dentro do espelho, se divertindo em me imitar. Chego a ter 
a impressão de sentir o calor da palma da mão dele contra a minha. Fico sério, a 
imaginar o que aconteceria se isso fosse verdade. Quando volto a olhá-lo no rosto, vejo 
assombrado que ele continua a sorrir. Como se agora estou absolutamente sério? 
        Um calafrio me corre pela espinha, arrepiando a pele: há alguém vivo dentro do espelho! Um outro eu, o meu 
duplo, realmente existe! Não é imaginação, pois ele ainda está sorrindo, e sinto o contato de sua mão na minha, 
seus dedos aos poucos entrelaçarem os meus. 
        Puxo a mão com cuidado, descolando-a do espelho. Em vez da outra mão se afastar, ela vem para fora, 
presa à minha. Afasto-me um passo, sempre a puxar a figura do espelho, até que ela se destaque de todo, já 
dentro do meu quarto, e fique à minha frente, palpável, de carne e osso, como outro menino exatamente igual a 
mim. 
        – Você também se chama Fernando? – pergunto, mal conseguindo acreditar nos meus olhos. 
        – Odnanref – responde ele, e era como se eu próprio tivesse falado: sua voz era igual à minha.  
        – Odnanref? 
         
Sim, Odnanref. Fernando de trás para diante. Era em tudo semelhante a mim, menos em relação à direita e à 
esquerda, que nele eram o contrário, sendo natural, pois, que seu nome, isto é, o meu fosse ao contrário também. 
Por uma coincidência,  
 
Odnanref era o meu nome de guerra, na sociedade secreta Olho de Gato. 

             [...] 
                        Fernando Sabino. O menino no espelho. 44.  Ed. Rio de Janeiro: Record, 2004. 

 
1 - Em que trecho o personagem percebe que o espelho reflete a imagem de maneira invertida? 

 
A) “Sorrio para ele e ele para mim. Mais do que nunca me vem a sensação de que é alguém idêntico a mim que 
está ali dentro do espelho, se divertindo em me imitar.” 
B) “Levantava a perna, e ele levantava também, ao mesmo tempo.” 
C) “Um calafrio me corre pela espinha, arrepiando a pele: há alguém vivo dentro do espelho! Um outro eu, o meu 
duplo, realmente existe!” 
D) “...um dia descobri, com pasmo, que enquanto eu levantava a perna esquerda, ele levantava a direita; enquanto 
eu coçava a orelha direita, ele coçava a esquerda.” 
 
2 - Podemos afirmar que o narrador 
 
A) é também personagem, pois participa da história. 
B) apenas conta a história, sem dela participar. 
C) é o espelho. 
D) é o menino dentro do espelho. 
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3 - Em “– Você também se chama Fernando?”, a palavra 
destacada é: 
 
A) adjetivo. 
B) substantivo. 
C) verbo. 
D) pronome. 
 
4 - Em “Levantava a perna, e ele levantava também, ao 
mesmo tempo. Abria os braços e ele fazia o mesmo. 
Coçava a orelha, e ele também.”, há predominância dos 
verbos no tempo: 
  
A) presente. 
B) futuro. 
C) passado.  
D) indicativo.  

 

INGLÊS 

 

5 - What sport is this? 
 
A) Basketball. 
B) Soccer. 
C) Cycling. 
D) Swimming.  
 
 
 
6 - Que dia da semana é mencionado na figura abaixo? 
 
A) Domingo. 
B) Quarta-feira. 
C) Sexta-feira. 
D) Sábado. 
 
 
 
7 - Assinale a resposta correta para a pergunta abaixo: 
 
Where are you from? 
 
A) I’m from Canada. 
B) I’m fine, thanks. 
C) I’m a doctor. 
D) I’m twelve years old. 
 
 
8 - Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta do verbo to be nas frases abaixo: 
 
I _________ a teacher. 
Sandra ___________ a nice girl. 
We __________ friends. 
________ you from Mexico? 
 
A) are – am – is – Is  
B) am – are – is – Are  
C) is – is – are – Am  
D) am – is – are – Are  
 
 
 

 
 

MATEMÁTICA 
 
9 - (tudosaladeaula.com) Meire, Paulo, Felipe, Pedro e 
Kátia jogam tabuleiro com as figurinhas. Veja quantas 
figurinhas cada um ganhou no jogo. Quantas figurinhas os 
meninos conseguiram ganhar a mais que as meninas?  
 

 
 
A) 8.  
B) 10.  
C) 12.  
D) 74. 

 
10 - A face superior de um tabuleiro de damas tem um 
formato de quadrilátero. Qual o quadrilátero que melhor 
caracteriza a face superior do tabuleiro de damas? 
 

 
A) trapézio.  
B) losango.  
C) retângulo.  
D) quadrado. 

11 - A área total de criação de bois, carneiros, galinhas, 
porcos e cavalos de uma fazenda está representada na 
malha quadriculada a seguir. 
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Considerando que o quadriculado inteiro representa a 
fazenda pode-se afirmar que: 
 
A) A área da região destinada à criação de cavalos 

corresponde a 1/10 da área total da fazenda. 
B) A área da região destinada à criação de porcos 

corresponde a 1/15 da área total da fazenda. 
C) A área da região destinada à criação de bois 

corresponde a 1/10 da área total da fazenda. 
D) A área da região destinada à criação de ovelhas 

corresponde a 1/20 da área total da fazenda. 

 
12 - Laura fez uma torta e repartiu com seus amigos. Jorge 
comeu 2 pedaços, Nina com 1 pedaço, Silvio comeu 3 
pedaços e Claudia não comeu nenhum. Sabendo-se que a 
torta foi dividida em 12 pedaços iguais, que parte da torta 
foi consumida? 
 
A) 1/12  
B) 1/6  
C) 1/4  
D) 1/2 

 
GEOGRAFIA 

 
13 - O cientista Alfred Wegener o qual é atribuída a 
teoria da deriva continental, segundo a qual, em um 
tempo remoto, os continentes formavam um único e 
grande território, e a movimentação da crosta terrestre e 
sua dinâmica interna provocaram a fragmentação desse 
território.  
Com o auxílio da imagem abaixo, demonstre qual o nome 
deste grande território: 

 

 

A) Mundo moderno 
B) Pangeia 
C) Doralice 
D) Laurásia 

14 - O tectonismo é um fenômeno natural oriundo da 
movimentação das placas tectônicas na litosfera. Essas 
placas podem se movimentar de três formas diferentes. 
No convergente, há o choque entre elas, já no divergente 
elas se afastam, porém no transformante uma placa 
desliza sobre a outra. 

Investigue as consequências do tectonismo:  

A) destruição da vegetação e deslizamentos de terras.  
B) grandes cadeias de montanhas e distribuição dos 

continentes.  
C) grandes cadeias de montanhas e deslizamentos de 

terras.  
D) destruição da vegetação e distribuição dos 

continentes. 

15 - Os relevos são as paisagens físicas da superfície do 
nosso planeta. 

Identifique, entre as opções abaixo, qual representa um 
tipo de relevo. 

A) Costa 
B) Savana 
C) Colina 
D) Planície 

16 - Ocorre pela ação das águas da chuva, que 
contribuem para o processo de lixiviação (lavagem da 
camada superficial) dos solos. Forma também alguns 
“caminhos” ocasionados pela força das enxurradas. 

Reconheça o agente externo descrito no texto:  

A) erosão pluvial. 
B) erosão marinha. 
C) erosão eólica. 
D) erosão fluvial.  

HISTÓRIA 
 

17 - O processo de sedentização dos grupos humanos foi 
fundamental para o aprofundamento das relações sociais 
e a criação das primeiras cidades. Assinale a alternativa 
que explica como o Homem conseguiu se tornar 
sedentário. 
 
A) O Homem se tornou sedentário quando parou de caçar 

os animais e se tornou vegetariano. 
B) Os grupos humanos nunca se tornaram sedentários, 

até hoje somos nômades. 
C) O Homem se tornou sedentário ao aprender as técnicas 

agrícolas e o processo de domesticação dos animais. 
D) O Homem somente conseguir se tornar sedentário na 

modernidade, com o surgimento dos supermercados. 
 
18 - O processo de migração dos primeiros grupos 
humanos é uma temática em discussão entre os 
especialistas, porém existe uma teoria amplamente aceita 
entre a comunidade científica. Assinale a opção que 
resume essa teoria mais aceita sobre a migração dos 
primeiros grupos humanos para o continente americano. 
 
A) O processo de migração dos grupos humanos para o 

continente americano se deu através de barcos 

movidos a vapor. 

B) A migração dos primeiros grupos humanos para o 

continente americano ocorreu através do estreito de 

Bering que se encontrava congelado por volta de 12 mil 

anos atrás. 

C) A chegada do Homem ao continente americano se deu 

através da utilização de aviões de carreira. 

D) O Homem só chegou ao continente americano no 

período colonial a partir do século XVI. 
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19 - O desenvolvimento da pólis foi fundamental para o 
processo de expansão político-cultural da Grécia Antiga. 
Assinale a alternativa que indica o que era a pólis na Grécia 
Antiga. 
 
A) A pólis eram grupos de unidades militares formadas 

pelos países que formavam a confederação da Grécia 
na Antiguidade. 

B) A pólis eram as moedas existentes em cada uma das 
cidades na Grécia Antiga. 

C) A pólis eram cidades-estados, com independência 
política e econômica entre si, porém com elementos 
culturais, de linguagem e religião comuns. 

D) A formação da pólis somente ocorreu a partir da 
dominação romana da região da Grécia na Antiguidade. 

 
20 - A Grécia Antiga deixou um importante legado político-
cultural para a humanidade, capaz de influência as 
sociedades atuais. Assinale a alternativa que indica um 
legado que herdamos na Grécia Antiga. 
 
A) A formação do mercado financeiro mundial. 
B) A tradição da realização dos jogos olímpicos.  
C) A prática cultural do samba. 
D) A tradição das festividades juninas. 
 

CIÊNCIAS 

21 - Ao comprar uma lata de sardinha no mercado Ana 
Maria percebeu que a lata estava estufada. Ao abrir a lata 
percebeu que gases tinham sido liberados do interior e a 
cor e textura do alimento estavam diferentes do que ela 
estava acostumada. ] 

 

Os fatos observados podem significar a ocorrência de 
reações químicas naquele alimento? Você acha que seria 
seguro consumir este alimento? 

A) Sim teve reação química no alimento e Ana Maria não 
deve consumir o alimento. 

B) Não teve reação química, o alimento pode conter 
toxinas e Ana Maria não deve consumir o alimento. 

C) Sim teve reação química, mas Ana Maria pode comer o 
alimento. 

D) Não teve reação química, pode ter ocorrido falta de 
higiene durante o processo de embalagem e Ana Maria 
não deve consumir o alimento. 

 

22 - Texto 2: Vírus - Os seres vivos são formados por uma 
(unicelular) ou muitas células (pluricelular e multicelular). 
Entretanto, existem os vírus que não são formados por 
células, ou seja, são acelulares. Os vírus são constituídos, 
basicamente, por material genético (DNA ou RNA) 
protegido por uma cápsula de proteínas, denominada 
capsídeo. Uma vez que os vírus não são formados por 
células, eles não têm metabolismo próprio e apenas se 
reproduzem quando no interior de uma célula. Por isso são 

chamados de parasitas intracelulares obrigatórios. Existem 
vários tipos de vírus e cada um ataca preferencialmente 
um tipo de célula. Por apresentarem material genético os 
vírus podem sofrer mutações genéticas e evoluir. Alguns 
vírus possuem um envelope derivado da membrana 
plasmática da célula que infecta. São os vírus 
envelopados, e tal estrutura funciona como uma 
“camuflagem” dificultando o seu reconhecimento pelo 
nosso sistema imunológico. Exemplo de doenças 
causadas por vírus: raiva, AIDS, dengue, poliomielite, 
caxumba, febre amarela, hepatite, gripe, catapora, 
meningite viral, rubéola, sarampo, e a síndrome 
respiratória aguda grave relacionada ao coronavírus 
(COVID-19). 

 

Como são chamados os seres formados por muitas 
células? 

A) Seres Vivos Acelulares 
B) Seres Inanimados 
C) Seres Vivos Unicelulares 
D) Seres Vivos Pluricelulares 

 

23 -  

 

 

Marque a opção correta que complete a frase. “Os vírus 
são considerados parasitas intracelulares obrigatórios 
porque_ _ _ _ _ _ _ _ “ 

A) conseguem se reproduzir sozinhos. 
B) não conseguem se reproduzir de jeito nenhum. 
C) só conseguem se reproduzir caso tenham infectado 

uma célula hospedeira. 
D) podem sofrer mutações genéticas e evoluir. 

 

24) Qual a diferença entre Autotróficos e Heterotróficos?  
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AUTOTRÓFICOS: São aqueles que conseguem produzir 
o próprio alimento, não necessitando consumir outros 
organismos. Para conseguir produzir a sua matéria prima 
esses organismos realizarão, principalmente, uma reação 
dentro das suas células, chamada de FOTOSSÍNTESE. 
Plantas, algas e alguns protozoários são os seres que 
realizam esse processo.  

HETEROTRÓFICOS São aqueles que NÃO conseguem 
produzir o próprio alimento, ou seja, necessitam consumir 
outros organismos para terem uma matéria prima. 

Marque a alternativa para que servirá a fonte de alimento 
nos seres vivos?  

A) APENAS para a produção de energia.  
B) APENAS para a produção de novas células e 

crescimento.  
C) APENAS para se reproduzirem. 
D) Para a produção de energia, produção de novas células 

e sua reprodução. 
 

ARTE 
 

25 - O ponto pode ser entendido com a unidade mínima do 

desenho, dessa forma, seu início. Muitas obras de arte são 

feitas apenas por Pontos, chamadas assim de Pontilhismo, 

dentro de um grande movimento chamado 

Impressionismo. Observe as imagens abaixo e selecione a 

opção que podemos identificar que tem o ponto como 

elemento principal de sua construção. 

a) 

 
Uma Tarde de Domingo na 

Ilha de Grande Jatte 
Pintura de Georges Seurat 

b)  

 
Céu Estrelado 

Pintura de Van Gogh 

c) 

 
A Tentação de Santo 

Antônio 
Pintura de Salvador Dali 

d) 

 
Abaporu 

Pintura de Tarsila do 
Amaral 

 
26 - A Obra abaixo, de Wassily Kandinsky, “Cossacos”, 
representa o início de uma nova forma de arte que surguia 
no mundo: A Arte Abstrata. Esta obra faz a representação 
de linhas e cores que dão forma a cavalos e aos cossacos. 
 

• Segundo o Dicionário Aurélio, “Cossacos” são 

povos guerreiros nômades ou seminômades, que 

habitavam esp. o Sul da Rússia, a Ucrânia e a 

Sibéria. 

 
 

A partir da leitura da Imagem acima, selecione a alternativa 
que melhor compreende o que é uma linha: 
 
A) A linha pode ser compreendida como a ligação entre 

dois pontos. 
B) A linha é uma forma geométrica que não possui nem 

comprimento, nem largura e nem altura 
C) A linha é uma forma geométrica que tem largura e 

altura, mas não possui comprimento 
D) não podemos dizer que a linha é a junção de dois 

pontos.  
 
27 – A Linha representada abaixo pode ser definida como: 

 

 
 
 
 
A) Linha reta horizontal 
B) Linha reta inclinada diagonal 
C) Linha curva diagonal 
D) Linha reta vertical 
 

28 - Na imagem abaixo, uma pintura do artista francês 

Piet Mondrian, podemos afirmar que as linhas utilizadas 

em sua obra são: 

 
 
A) Linhas horizontais somente 
B) Linhas perpendiculares somente 
C) Linhas horizontais paralelas e linhas verticais 
D) Linhas curvas 
 


