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Prefeitura de Niterói reduz para oito semanas o 
intervalo entre as duas doses da vacina a partir 

desta terça 
 
O intervalo anterior no município era de 12 semanas 
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  Rio - A Prefeitura de Niterói anunciou que vai 
reduzir para oito semanas o intervalo entre a primeira 
e a segunda dose da vacina contra a covid-19 a partir 
desta terça-feira. O intervalo anterior no município era 
de 12 semanas.  
 

De acordo com a Secretaria Municipal de 
Saúde de Niterói, o objetivo é acelerar o calendário 
para vacinar o maior número de moradores e garantir 
boa cobertura vacinal no município. A antecipação foi 
autorizada pelo Ministério da Saúde. 
 

Para vacinas como a Pfizer e AstraZeneca, a 
recomendação era o intervalo de 12 semanas entre a 
aplicação da primeira e da segunda dose. No entanto, 
o surgimento de variantes do vírus com maior poder 
de transmissão, como a Delta, levou as autoridades 
sanitárias a mudar a estratégia de combate à doença, 
acelerando a imunização da população. 

 
https://odia.ig.com.br/rio-de-janeiro/2021/09/6244015-prefeitura-

de-niteroi-reduz-para-oito-semanas-o-intervalo-entre-as-duas-
doses-da-vacina-a-partir-desta-terca.html 

 
1 - O texto é uma 
 
A) receita. 
B) carta. 
C) notícia. 
D) entrevista. 

 
2 - Segundo o texto, a prefeitura vai 
 
A) reduzir o intervalo entre as vacinas. 
B) aumentar o intervalo entre as vacinas. 
C) deixar de oferecer as vacinas Pfizer e AstraZeneca. 
D) aplicar preferencialmente as vacinas Pfizer e 
Astrazeneca. 
 

 
 
3 - No último quadrinho, o garoto apresenta ao adulto  
 
A) um apelo para que interprete as más notícias como 
se fossem boas notícias.  
B) uma sugestão para tomarem juntos atitudes que 
resultem em boas notícias.  
C) um convite para que reescrevam o jornal antigo 
eliminando as más notícias.  
D) um lamento em função de o número de más 
notícias ser maior que o de boas notícias. 
 
4 - “A gente procura por boas notícias…”   
Substituindo “a gente” por “nós” e mantendo o mesmo 
tempo verbal, teremos a seguinte frase: 
 
A) Nós procurávamos por boas notícias. 
B) Nós procuraremos por boas notícias. 
C) Nós procuramos por boas notícias. 
D) Nós procura por boas notícias. 

 
 
 

INGLÊS 
 
5- “What’s your occupation?” 
“I’m a ____________.” 
 
A) teacher 
B) firefighter 
C) doctor 
D) police officer 
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6- Bob is from the United States. 
 He is _____________. 
 
A) Brazilian. 
B) American. 
C) French. 
D) Italian. 
 
7- What means of transportation is this? 
 
A) Bus. 
B) Car. 
C) Plane. 
D) Train. 
 
 

8- Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as frases abaixo: 
 
“_____________ a backpack under the desk?” 

“Yes, _____________.” 

 
A) Is there – there isn’t 
B) Are there – there are 
C) Are there – there aren’t 
D) Is there – there is 
 

 
MATEMÁTICA 

 
9- Thaís pretende comprar um celular e tem duas 
opções: à vista o aparelho custa R$ 2.000,00 e a 
prazo ele pode ser adquirido em 15 prestações de R$ 
150,00. Sabendo que Thaís pretende pagar o mínimo 
possível, qual opção ela deveria escolher e quanto ela 
pagaria?  
 

 
A) Thaís deveria comprar a prazo. Ela pagaria 

pelo celular R$ 2.000,00.   
B) Thaís deveria comprar à vista. Ela pagaria 

pelo celular R$ 2.300,00.  
C) Thaís deveria comprar a prazo. Ela pagaria 

pelo celular R$ 2.250,00.  
D) Thaís deveria comprar à vista. Ela pagaria 

pelo celular R$ 2.000,00.  
   
10 - A tabela a seguir mostra o número de pessoas 
que fizeram uma refeição em um restaurante popular. 
  

 
  
Observando a tabela, a quantidade de pessoas que 
fizeram refeição no primeiro trimestre foi 

A)  278 
B) 576 
C) 763 
D) 1383 

   
11 - A figura a seguir representa um terreno em forma 
de trapézio e o proprietário do terreno pretende cerca-
lo com uma tela. 
 

 
 
A quantidade de tela necessária, em metros, para 
cercar esse terreno é 
 
A) 96 metros 
B) 104 metros 
C) 124 metros 
D) 128 metros 
 
12 - A figura a seguir apresenta o mapeamento das 
carteiras dos alunos em uma sala de aula. 
 

 
 
De acordo com a figura acima, é correto afirmar 
 

A) Paulo está sentado na terceira carteira da 2ª 
fila. 

B) Lucia está sentada três carteiras antes de 
Michele. 

C) Cleuza está na 3ª fila sentada duas carteiras 
antes de Davi. 

D) Davi está na 4ª fila e Adriano está sentado ao 
seu lado na 5ª fila. 

 

GEOGRAFIA 

13. Leia o texto abaixo: 
TEXTO: "Alguns problemas urbanos como a erosão, 
assoreamento de cursos d'água, falta de áreas 



 

 

verdes, poluição do ar, sonora e da água, uso de 
áreas para deposição de lixo são consequências do 
desequilíbrio entre o crescimento das cidades e suas 
atividades com os aspectos físicos do ambiente." 

Fonte: http://www2.fct.unesp.br/pos/geo/dis_teses/07/valerialima.pdf 
Com base nos seus conhecimentos e na leitura do 
texto, pode-se reconhecer: 

A) As consequências imperceptíveis da ação do 
homem; 

B) Os efeitos passageiros da destruição da 
natureza pelo homem; 

C) As consequências positivas da intervenção 
humana na natureza; 

D) Os efeitos da inconsequente ação humana no 
ambiente. 

 

14. Observe as imagens abaixo: 
Copacabana, Rio de Janeiro, século XIX 

 

 
Fonte: https://images.squarespace-

cdn.com/content/v1/517e9335e4b0847823500845/1374527604009-

4UM845MHAOC5T7CMTI64/DSC01019.jpeg?format=1500w 
  

Copacabana, Rio de Janeiro, século XXI 

 
Fonte: 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Praia_de_Copacabana_-

_Rio_de_Janeiro%2C_Brasil.jpg 

 
Dois séculos separam as imagens acima, que 
mostram o Bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro. 
Com base nos seus conhecimentos, pode-se 
reconhecer que a diferença entre as imagens é 
consequência, principalmente:  
 

A) Da redução populacional; 
B) Do êxodo urbano; 
C) Da urbanização; 
D) Da ruralização. 

15. Clarisse herdou uma fazenda de seu tio, e gostaria 
de aumentar a produtividade da pecuária 
desenvolvida por ele. Seu tio utilizava seus primos e 
irmãos para auxiliá-lo na produção, além de oferecer 
apenas o pasto como alimento para o gado. Por isso, 

Clarisse gostaria de mudar o cenário econômico de 
sua família. 
 

 
Compare as localidades representada pelas 
fotografias, e escolha aquela que melhor se adequaria 
à atividade da família de Clarisse. 

 
A) I 
B) II 
C) III 
D) IV 

16. _______________ é o setor econômico que 
apresenta maior crescimento na economia brasileira. 
Esse setor abrange as atividades de comércio e 
serviços. 
  

A) O primário 
B) A indústria de construção 
C) O secundário 
D) O terciário 

HISTÓRIA 

 

17 - No século III, o Império Romano passava por 
profunda crise que modificariam as características da 
sociedade romana. Assinale a alternativa que 
apontam alguns dos problemas enfrentados por 
Romana neste período. 

A) Problemas relacionados a manutenção dos 
aeroportos, crise na democracia romana 
relacionada as restrições do direito ao voto. 

B) Dificuldades na administração do extenso 
Império, invasões dos povos denominados 
Bárbaros pelos Romanos e revoltas 
populares. 

C) Dificuldade na aquisição de novos escravos, 
ampliação das colheitas romanas e renuncias 
sucessivas dos imperadores. 

D) O Império Romano estava ainda em plena 
expansão no século III. 

 
18 -  Os efeitos da crise vivenciada do Império romano 
desde o século III, levou ao intenso processo de 
ruralização da sociedade romana no século seguinte. 
Assinale a alternativa que melhor expressa os motivos 
de processo de ruralização da sociedade romana no 
século IV. 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/62/Praia_de_Copacabana_-_Rio_de_Janeiro%2C_Brasil.jpg
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A) A população das cidades romanas migrou 
para as regiões rurais em busca de um clima 
melhor para o descanso nas férias. 

B) As populações urbanas de romana migraram 
para o campo buscando uma vida mais 
agitada nas áreas rurais. 

C) O processo de migração das cidades 
romanas em direção às áreas rurais foi 
motivado pela busca do acesso seguro as 
fontes de alimentos e proteção sob a 
autoridades dos senhoria rurais. 

D) Não houve nenhum tipo de processo de 
ruralização da população romana no século 
IV. 

 

19-  A fragmentação do Império Carolíngio originou o 
nascimento de um novo sistema político, econômico e 
social denominado feudalismo. Nesta sociedade, a 
divisão dos papéis socias eram bem estruturadas, e 
nas palavras do bispo de Adalberón de Laon, no 
século XI, essa estruturação social derivava da 
própria vontade divina. Assina a alternativa que indica 
o papel social de cada uma das três ordens sociais no 
feudalismo. 

A) A nobreza era responsável pela 
administração e proteção militar do feudo; o 
clero cuidava pelos assuntos religiosos; e os 
servos cuidavam dos assuntos jurídicos como 
a aplicação das leis. 

B) A nobreza era responsável pelos trabalhos na 
terra e cuidados dos animais; o clero 
administrar os ritos religiosos; e o servos 
cuidavam da proteção militar da sociedade. 

C) A nobreza era responsável pela 
administração e proteção militar da 
sociedade; o clero era cuidava dos assuntos 
ligados a religião católica; e os servos 
trabalhavam na produção agrária e no 
cuidado com os animais. 

D) Na sociedade feudal os papéis sociais eram 
completamente fluídos e todos 
desempenham a mesma função social em um 
mecanismo de revezamento. 

20- Na organização social do feudalismo, cabia 
somente aos servos o pagamento de tributos. O 
pagamento de tributos aos senhores feudais era um 
dos componentes das relações de vassalagem e 
eram condições essenciais para permanência dos 
servos no feudo. Assinale a alternativa que melhor 
explica mecanismo de pagamento das taxas no 
feudalismo. 

A) As taxas existentes na sociedade feudal eram 
pagas, sempre, em dinheiro vivo. 

B) A cobranças de taxas no feudalismo eram 

estabelecidos em mecanismo de crédito 
saldados meses após meses pelos servos. 

C) Os sistemas de pagamento de taxas pelos 
servos eram realizados em forma de trabalho 
cedido e ainda pela entrega de parte da 
produção agrária ao Senhor Feudal. 

D) Os servos poderiam se negar a pagar 
livremente as taxas, e permanência 
normalmente dentro do feudo. 
 

CIÊNCIAS 

21-  Estrutura e camadas da Terra: A biosfera inclui 
todos os ecossistemas que estão presentes desde as 
altas montanhas (até 10.000 m de altura) até o fundo 
do mar (até cerca de 10.000 m de profundidade) […]. 
Na biosfera, portanto, o ar, a água, o solo, a luz são 
fatores diretamente relacionados à vida. 

 

As três principais camadas que compõem a 
biosfera são: 

A) hidrosfera, antroposfera, ecosfera. 
B) litosfera, atmosfera e hidrosfera. 
C) ecosfera, hidrosfera e geosfera. 
D) geosfera, criosfera e exosfera. 
  

22 - Os elementos da biosfera estão em pleno 
equilíbrio, de forma que alterar negativamente um 
desses vários componentes significa gerar prejuízos 
para todo o sistema terrestre.  

 
 

Demonstre um exemplo que ilustra essa afirmação: 

A) a intensificação do desmatamento, com 
efeitos no clima e no relevo. 

B) o desenvolvimento sustentável na 
composição das cidades. 

C) a implantação de sistemas de plantio que 
objetivam evitar o desgaste dos solos. 

D) o aumento médio do nível dos cursos d'água 
em áreas de reserva natural. 

 

23 - Comparando a Terra a um ovo cozido, pode-se 
ter uma ideia de como o planeta é dividido em 
camadas. De acordo com a ilustração, é possível 
afirmar que a gema, a clara e a casca do ovo 
correspondem, respectivamente, às seguintes 
camadas da Terra: 



 

 

 

A) crosta, núcleo e manto 
B) manto, núcleo e crosta 
C) núcleo, manto e crosta 
D) barisfera, crosta e manto 
 
 
24 - A alteração na natureza causada pelos seres 
humanos, causa diversos desequilíbrios e, 
consequentemente, ocasiona em fenômenos 
indesejáveis. 

 
 
Cite uma alteração causada pelos seres humanos no 
solo e uma consequência. 

A) Rodízio de culturas, ocasionando 
queimadas. 

B) Impermeabilização com asfalto, ocasionando 
queimadas. 

C) Impermeabilização com asfalto, ocasionando 
enchentes. 

D) Rodízio de culturas, ocasionando enchentes. 

ARTES 

25- Como podemos definir a arte plumária? 

 

A) Podemos definir a Arte Plumária com o processo 
de utilização de penas e folhas de árvores para 
produção de artesanato e dessa forma, fonte de 
renda através do turismo em aldeias. 

B) Podemos definir a Arte Plumária como o processo 
de confecção de adornos corporais e objetos 
utilitários com penas, plumas e penugens, sendo 
essas as matérias-primas essenciais. É frequente 
também a combinação dessas com uma diversidade 
de outros materiais como: fibras, couro, tecidos, 
madeira, conchas, ossos, cipós, sementes, dentes e 
garras de animais, entre outros. 

C) Podemos definir a Arte Plumária como a 
expressão da arte por meio de danças indígenas, 
com o propósito religioso. 

D) Podemos definir a Arte Plumária como trabalhos 
indígenas com elementos naturais para confecção de 
adornos de cabeça com intensão para representação 
em festividades. 

 
26- Graças à arqueologia, a arte produzida pelo 
homem pré‐histórico pode ser conhecida e analisada. 
Em relação à arte pré‐histórica, é correto afirmar que: 

  

 
A) os artistas pré‐históricos produziram 

esculturas somente em pedra por ser o 
material disponível na época. 

B) no período paleolítico foram desenvolvidas 
técnicas como a tecelagem, a cerâmica e a 
construção de moradias. 

C) as mãos em negativo são um dos primeiros 
registros deixados pelos nossos ancestrais no 
período da pré‐história chamado paleolítico.  

D) os artistas pré‐históricos representaram nos 
desenhos e pinturas de animais, utilizando a 
imaginação para idealizar os seres da 
natureza. 
 

27 - “A pintura e a escultura obedeciam a padrões 
rígidos de representação da figura humana. Em 
muitos quilômetros de desenhos e entalhes em pedra, 
a forma humana é representada em visão frontal, do 
olho e dos ombros, e em perfil de cabeça, braços e 
pernas. Nas pinturas em paredes, a superfície é 
dividida em painéis horizontais separados por linhas. 
A figura despojada, de ombros largos e quadris 
estreitos, usando adorno na cabeça e tanga, posa 
rigidamente com os braços para os lados e uma perna 
adiante da outra. O tamanho da figura indica sua 
posição social.” (STRICKLAND, C. Arte Comentada, 
1999, p. 09) 
De acordo com o texto acima, assinale a 
alternativa CORRETA que indica o período 
referenciado. 
 

A) Mesopotâmia 
B) Egito Antigo 
C) Arte Egeia 
D) Grécia Clássica 

 

28– Cada nota musical que compõe uma determinada 
escala possui uma frequência característica. A 
primeira nota da escala é chamada de tônica, e toda 
escala termina com a repetição da tônica, porém com 
uma frequência maior. Por exemplo, a escala de Dó 
maior é: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si e dó. O segundo dó 
da escala possui uma frequência maior que o 
primeiro. Qual é a característica da onda sonora que 
diferencia a tônica do oitavo grau da escala? 

A) Timbre 
B) Intensidade 
C) Volume 
D) Altura 

 


