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Aluno (a):___________________________________________________________________ 

Ano de escolaridade:  7º Período  Turma:  Ano: 2021 
 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

PLANETA ÁGUA 
 
Água que nasce na fonte serena do mundo  
E que abre um profundo grotão  
Água que faz inocente riacho  
E deságua na corrente do ribeirão  
 
Águas escuras dos rios  
Que levam a fertilidade ao sertão  
Águas que banham aldeias  
E matam a sede da população  
 
Águas que caem das pedras  
No véu das cascatas, ronco de trovão  
E depois dormem tranquilas 
No leito dos lagos  
No leito dos lagos  
 
Água dos igarapés  
Onde Iara, a mãe d'água,  
É misteriosa canção  
Água que o sol evapora  
Pro céu vai embora  
Virar nuvens de algodão 
 
Gotas de água da chuva  
Alegre arco-íris sobre a plantação  
Gotas de água da chuva  
Tão tristes, são lágrimas na inundação  
 
Águas que movem moinhos  
as mesmas águas que encharcam o chão  
E sempre voltam humildes  
Pro fundo da terra  
Pro fundo da terra  
 
Terra! Planeta Água Terra! Planeta Água Terra! 
Planeta Água  
 
(ARANTES, G. In < http://letras.mus.br/guilherme-
arantes/46315/>) 
 
1)  No poema, há uma “voz” que fala sobre: 
 
A) a composição da água.  
B) a água e sua  influência na vida das pessoas. 
C) a importância de beber água. 
D) os benefícios da água.  
 
 
 

2)  Em que estrofe o eu lírico (a voz que fala no 
poema)  menciona a origem da água? 
 
A) 1a estrofe. 
B) 2a estrofe. 
C) 3a estrofe. 
D) 4a estrofe.  
 
3)  Assinale o verso que exemplifica uma utilidade da 
água: 
 
A) “Tão tristes, são lágrimas na inundação” 
B) “Pro céu vai embora” 
C) “No leito dos lagos”  
D) “Que levam a fertilidade ao sertão” 
 
4)  A palavra destacada em  “E matam a sede da 
população” está no sentido 
 
A) conotativo. 
B) denotativo. 
C) pessoal. 
D) imprevisível. 

 

INGLÊS 

05) Que dia da semana aparece na imagem abaixo? 
 

A) Domingo. 

B) Segunda-feira. 

C) Quinta-feira. 

D) Sábado. 

 

 

 

06) O que a professora está dizendo a seus alunos 

na imagem abaixo? 
 

A) Bom dia. 

B) Até logo. 

C) Boa tarde. 

D) Boa noite. 

 

 

 

 

 

http://letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/
http://letras.mus.br/guilherme-arantes/46315/
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07) What number is this?  

 

A) Twelve. 

B) Fifteen. 

C) Eighteen.  

D) Twenty. 

 

 

08) Jacques is from France. He is ______________. 
 

A) American. 

B) Japanese. 

C) French.  

D) Brazilian. 

 

 

 

MATEMÁTICA 
 
09) Num ponto turístico, é oferecido passeio de van 
aos visitantes. Em cada viagem a van leva 6 
pessoas. Cada pessoa paga R$ 24,50 pelo passeio. 
Quantos reais o motorista da van ganhará se ele 
fizer 15 passeios com a van lotada? 

 

A. R$ 149,00 
B. R$ 367,50 
C. R$ 457,50 
D. R$ 2 205,0 

 
 
10) Mário preencheu 3/4 de uma jarra de 500 ml com 
refresco. Na hora de servir a bebida, ele distribuiu o 
líquido igualmente em 5 copos de 50 ml, ocupando 
2/4 da capacidade de cada um. Com base nestes 
dados responda: que fração de líquido restou na 
jarra? 

 

A.  1/4 
B.  1/3 
C.  1/5 
D.  1/2 

 
 
11) O gráfico abaixo mostra o consumo de energia 
elétrica de uma casa durante os últimos seis meses 
de 2020. De acordo com o gráfico, os meses em que 
o consumo foi maior que 300 quilowatts hora foram:  

 

A. novembro e dezembro.  
B. julho e agosto.  
C. agosto e novembro. 
D. agosto e dezembro. 

 
12) Numa floricultura foram vendidas em um dia a 
quantidade de três dúzias de margaridas, o dobro 
dessa quantidade de rosas e mais duas dúzias de 
cravos. Quantas flores foram vendidas?  
 

 
 

A. 66 

B. 84 

C. 110 

D. 132 
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GEOGRAFIA 
 

13) Sobre as características territoriais do Brasil é 
correto afirmar que: 

MAPA AMÉRICA DO SUL 

 
A) Com extensão territorial de 8.514.876 quilômetros 
quadrados, o Brasil é o maior país sul-americano. 
B) O território brasileiro é banhado pelos oceanos 
Atlântico e Pacífico. 
C) O Brasil está regionalizado em quatro grandes 
complexos regionais: Nordeste, Norte, Sudeste e 
Sul. 
D) A grande extensão territorial proporciona ao país 
fronteira com todas as nações da América do Sul. 
 
14) Leia o fragmento da letra da música a seguir.  
 

“Moro num país tropical, abençoado por 
Deus  
E bonito por natureza, mas que beleza  
Em fevereiro (em fevereiro)  
Tem carnaval (tem carnaval)”.  

(JOR, J. B. ; SIMONAL, W. País Tropical. Intérprete: 
Jorge Ben Jor).  

 
Ao dizer que o Brasil é um “país tropical”, o trecho 
acima está, em uma perspectiva geográfica:  
A) Correto, pois o território brasileiro é cortado por 
ambos os trópicos da Terra.  
B) Incorreto, pois nenhum trópico, de fato, corta a 
área do país.  
C) Correto, pois a maior parte do país encontra-se 
em uma zona intertropical.  
D) Incorreto, pois não existe o “clima tropical” na 
classificação climática do Brasil. 
 
15) As fronteiras brasileiras, todas elas posicionadas 
na América do Sul, totalizam 23.102 quilômetros de 

extensão. Desse total, mais de 15 mil quilômetros 
encontram-se em terras emersas, fazendo fronteira 
com todos os países sul-americanos, exceto: 
 
A) Venezuela e Colômbia 
B) Chile e Equador 
C) Uruguai e Guiana Francesa 
D) Panamá e Peru 
 
16) Boa parte da população brasileira se concentra 
nos grandes centros urbanos, como Rio de Janeiro e 
São Paulo. De acordo com essas informações, a 
região mais populosa do Brasil é o 

MAPA BRASIL – DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 
A) Norte.  
B) Nordeste.  
C) Centro Oeste.  
D) Sudeste. 
 
  

HISTÓRIA 
 

17)  Observe o mapa abaixo e responda. 
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O mapa acima está relacionado qual processo 
histórico estudado: 

a) A independência do Brasil. 

b) Proclamação da República. 

c) As Grandes Navegações. 

d) A Primeira Guerra Mundial. 

18) Os europeus iniciaram o processo de expansão 
marítima entre os séculos XVI e XV para buscar um 
caminho marítimo para as Índias. O que havia nas 
Índias que despertava a cobiça dos europeus? 
a) madeira 

b) marfim 

c) especiarias 

d) ouro e prata 

 
19) Nas primeiras décadas do século XV, a Coroa 
portuguesa decidiu implantar um sistema de 
organização territorial buscando promover o 
processo de colonização dos domínios portugueses 
nas Américas. Qual o nome deste sistema 
implantado pela Coroa Portuguesa para promover a 
colonização do Brasil? 
 
a) Sesmarias 
b) Capitanias Hereditárias 
c) Donatários 
d) Escambo 

Disponível em: 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.

html?aula=49988. Acessado em 19 de Março de 

2021. 

 
20) A imagem da questão acima indica a 
organização de um engenho de cana de açúcar no 

Brasil colonial. Assinale a alternativa que indica o 
tipo de lavoura comum em um engenho de açúcar e 
o tipo de mão de obra predominantes no Brasil 
Colonial. 
 

a) Cultivo de soja com mão de obra livre. 

b) Cultivo de algodão como mão de obra 

escrava. 

c) Plantio de milho com mão de obra imigrante 

europeia. 

d) Plantio de cana de açúcar com mão de obra 

escrava.  

 
CIÊNCIAS DA NATUREZA 

21) Mata de terra firme, mata de várzea e igapó são 
formações vegetais típicas deste bioma. Em razão 
do processo de uso e ocupação do território 
brasileiro e das ações dirigidas à preservação dos 
recursos naturais realizadas nas últimas décadas, 
este bioma constitui-se também naquele que guarda 
as maiores extensões de floresta nativa no Brasil, 
ainda que seu desmatamento não tenha sido 
completamente cessado. O texto refere-se ao bioma: 

A) Cerrado. 

B) Amazônico. 

C) Pampa. 

D) Caatinga. 
 

22) Mesquita possui Mata Atlântica que é um 
importante bioma brasileiro que, em virtude da 
intensa exploração, praticamente não existe mais.  

 

Mapa de Mesquita: floresta 

Esse bioma enquadra-se em que tipo de bioma 
mundial? 

A) Savanas. 

B) Floresta Tropical. 

C) Campos. 

D) Deserto. 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49988
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=49988
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23) Uma pessoa decidiu aproveitar suas férias e 
visitar seis cidades para conhecer de perto os 
biomas brasileiros. O percurso realizado está 
representado no mapa a seguir. 

 

Sabendo que a pessoa partiu do Rio Grande do Sul 
(1) e teve como destino final o estado do Amazonas 
(6), a sequência dos biomas visitados foram: 

A) Pantanal, Amazônia, Cerrado, Mata Atlântica, 

Pampa e Caatinga. 

B) Pantanal, Pampa, Mata Atlântica, Cerrado, 

Amazônia e Caatinga. 

C) Pampa, Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, 

Caatinga e Amazônia. 

D) Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, 

Pantanal e Pampa. 
 
 
24) A cobra-coral (Erythrolamprus aesculapii) tem 
hábito diurno, alimenta-se de outras cobras e é 
terrícola, ou seja, caça e se abriga no chão. A 
jararaca (Bothrops jararaca) tem hábito noturno, 
alimenta-se de mamíferos e é terrícola. Ambas 
ocorrem, no Brasil, na floresta pluvial costeira.  

  

Essas serpentes: 

A) são comensais. 

B) constituem uma população. 

C) compartilham o mesmo habitat. 

D) realizam competição intraespecífica. 
 

ARTE 
 

25) A técnica de perspectiva passou de uma 

observação da natureza a um verdadeiro código de 

visualidade da representação espacial. ... 

A perspectiva foi a “forma simbólica” 

do Renascimento, pois causou uma revolução na 

concepção e na prática na pintura, e que ainda hoje 

é praticada para transformar ideias em matéria 

 

 

 

Perspectiva é: 

a) (  ) representar graficamente, em um plano, os 

objetos nas formas e 

disposições em que nos apresentam à vista. 

b) (   ) representar graficamente, a linha do horizonte. 

c) (   ) representar graficamente a linha da vida 

d) (   ) representar graficamente, a linha em círculos. 
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26) O artesanato de tradição é uma habilidade 
compartilhada por grupos sociais específicos, 
geralmente de baixo poder econômico, que 
transmitem de geração a geração uma técnica e um 
repertório determinados. É exemplo de arte popular 
o item 
 
 

a)  

 
 

b)  

 

c)  

 

 

 

d)  

 

 

 
27) (ENEM 2010 – Adaptada) 
O folclore é o retrato da cultura de um povo. A dança 
popular e folclórica é uma forma de representar a 
cultura regional, pois retrata seus valores, crenças, 
trabalho e significados. Dançar a cultura de outras 
regiões é conhece-la, é de alguma forma se 
apropriar dela, é enriquecer a própria cultura.  
BREGOLATO, R. A. Cultura Corporal da Dança. São 
Paulo: Ícone, 2007.  
 
As manifestações folclóricas perpetuam uma tradição 
cultural, é obra de um povo que a cria, recria e a 
perpetua. Sob essa abordagem deixa-se de 
identificar como dança folclórica brasileira  
 
a) o Bumba-meu-boi, que é uma dança teatral onde 
personagens contam uma história envolvendo crítica 
social, morte e ressurreição.  
b) a Quadrilha das festas juninas, que associam 
festejos religiosos a celebrações de origens pagãs 
envolvendo as colheitas e a fogueira.  

c) o Congado, que é uma representação de um 
reinado africano onde se homenageia santos através 
de música, cantos e dança.  
d) o Balé, em que se utilizam músicos, bailarinos e 
vários outros profissionais para contar uma história 
em forma de espetáculo. 
 
 
28) Imagine um homem e uma mulher, lado a lado, 
eles estão cantando a mesma nota de uma mesma 
música. Você poderia afirmar que esses dois sons 
vindos do homem e da mulher são diferentes por 
que: 

 
 

a) pessoas diferentes possuem timbres 

diferentes de voz 

b)  homens cantam desafinado e mulheres 

cantam afinado 

c) vozes diferentes são cantadas em tons 

diferentes 

d)  quando um homem e uma mulher cantam 

ao mesmo tempo, as notas se distanciam 

por um semitom 

 


