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PORTUGUÊS 
 

Os bichinhos e a depressão 
 

Alguns podem achar que a depressão é uma 
doença típica de seres humanos, e que os bichinhos 
de estimação não apresentam “essas frescuras”. Mas 
tome cuidado, se o seu animalzinho estiver meio triste 
ou abatido. Podem ser os primeiros sintomas da 
doença. “Ela pode chegar após mudanças na rotina 
familiar. Como a chegada de um bebê”, conta a 
médica veterinária Andréa Karpen. Muitas visitas em 
sua casa também podem ser a causa da “tristeza”, 
que “acontece bastante”. “Essas situações podem 
estressar os bichinhos”, admite a médica. 

 
Caderno Findi. Diário dos Campos. 
16/09/2007. 

 
1 - No trecho “Essas situações podem estressar os 
bichinhos...”, a expressão destacada refere-se 
 
A) às mudanças na rotina familiar e muitas visitas.  
B) aos animais que fingem estar doentes. 
C) aos seres humanos, pois maltratam os animais. 
D) à tristeza e ao abatimento dos animais. 
 
 
É pequeno o número de pais e escolas que refletem 

sobre boatos na internet 
 

Rosely Sayão (adaptado)  
 

É pequeno o número de pais que refletem a 
respeito da quantidade de informações incorretas 
e/ou falsas com as quais os filhos têm contato na rede, 
e que dialoga com eles sobre esses assuntos. 
Precisamos pensar a esse respeito, porque os mais 
novos ainda não têm formação crítica para diferenciar 
conteúdos que têm relação com a realidade daqueles 
que são inventados, por exemplo.  

Um estudo de uma universidade americana, 
feito com quase 8.000 estudantes que frequentam do 
ensino fundamental à faculdade, apontou que a 
maioria não conseguiu distinguir uma notícia real de 
conteúdos patrocinados¹ em um site.  

Muitos trabalhos escolares que os alunos 
fazem consultando a internet apresentam incorreções 
históricas gritantes que eles não identificam. Por isso, 
a escola também tem grande responsabilidade nessa 
história. Em vez de apenas pedir aos alunos trabalhos 
de busca na internet, precisam avaliar com eles o que 
e onde eles encontraram tal conteúdo e analisar o que 
trouxeram, para que aprendam conteúdos corretos e 

o bom uso que é possível fazer da rede nas questões 
escolares. 
(...) 
Vocabulário: ¹conteúdos patrocinados – anúncios, 
propagandas, notícias pagas 
 
2 - Releia a seguinte frase: 
 
“Muitos trabalhos escolares que os alunos fazem 
consultando a internet apresentam incorreções 
históricas gritantes que eles não identificam.” 
 
Mantendo o mesmo sentido, o termo “gritantes” pode 
ser substituído pela palavra 
 
 
A) aceitáveis.  
B) absurdas.  
C) importantes   
D)barulhentas. 

 
A raposa e as uvas  

 
Num dia quente de verão, a raposa passeava por 

um pomar. Com sede e calor, sua atenção foi 
capturada por um cacho de uvas. 

"Que delícia", pensou a raposa, "era disso que eu 
precisava para adoçar a minha boca".  E, de um 
salto, a raposa tentou, sem sucesso, alcançar as 
uvas.    

 Exausta e frustrada, a raposa afastou-se da 
videira, dizendo: "Aposto que estas uvas estão 
verdes."  
 

Esta fábula ensina que algumas pessoas quando 
não conseguem o que querem, culpam as 
circunstâncias. 

 
http://www1.uol.com.br/criancas/fabulas/noflash/raposa.

html 

 
3 – Os adjetivos acompanham e modificam os 
substantivos. Os adjetivos “exausta e frustrada” se   
relacionam com o substantivo 
 
A) fábula. 
B) uvas. 
C) videira. 
D) raposa. 
 
 
 
 
 
 

http://www1.uol.com.br/criancas/fabulas/noflash/raposa.html
http://www1.uol.com.br/criancas/fabulas/noflash/raposa.html


 

 

Tem tudo a ver 
Elias José 

 
A poesia 
tem tudo a ver 
com tua dor e alegrias, 
com as cores, as formas, os cheiros, 
os sabores e a música 
do mundo. 
 
A poesia 
tem tudo a ver 
com o sorriso da criança, 
o diálogo dos namorados, 
as lágrimas diante da morte, 
os olhos pedindo pão. 
  
A poesia 
tem tudo a ver 
com a plumagem, o voo e o canto, 
a veloz acrobacia dos peixes, 
as cores todas do arco-íris, 
o ritmo dos rios e cachoeiras, 
o brilho da lua, do sol e das estrelas, 
a explosão em verde, em flores e frutos. 
 
A poesia 
- é só abrir os olhos e ver – 
tem tudo a ver 
com tudo. 
 

INGLÊS 
 
4 - A afirmação “a poesia tem tudo a ver com tudo” 
quer dizer que a poesia  
 
A) depende de tudo.  
B) consegue ver tudo.  
C) está relacionada com tudo.  
D) faz tudo aparecer.  

 

5- Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
correta das imagens abaixo. 
 
 

 

 

 

A) watch TV – read  

B) listen to music – sleep  

C) play video game – write poems 

D) surf the Internet – cook  

 

6- What season is it? (Que estação do ano é esta?) 

A) Summer. 

B) Winter. 

C) Spring. 

D) Fall. 

7- Assinale a alternativa correta para a pergunta 

abaixo. 

 

 
 

A) I am at home now. 

B) No, I don’t. 

C) I am a doctor. 

D) I generally go to the movies. 

 

8 - Correlacione as perguntas e respostas abaixo e, 

em seguida, assinale a opção que apresenta a 

sequência correta. 

 

( 1 ) What’s your name? 

( 2 ) Where are you from? 

( 3 ) How are you? 

( 4 ) What’s your favorite school subject? 

 

(      ) I’m fine, thanks. 

(      ) My name’s Sandra Wilson. 

(      ) It’s history. 

(      ) I’m from the USA. 

 

A) 2 – 1 – 4 – 3  

B) 1 – 3 – 4 – 2  

C) 4 – 2 – 3 – 1  

D) 3 – 1 – 4 – 2  

 
9 - Marcos tem um cofre eletrônico em casa, porém 
não se lembra do penúltimo dígito da senha: 51X8. 
Sabendo que o número da senha é divisível por 3, 
então quais algarismos podemos colocar no lugar da 
letra X? 

 

 
A) 0, 4, 7.  
B) 1, 3, 7.  
C) 2, 4, 7.  
D) 1, 4, 7. 

 
 

What do you generally do on Saturdays? 



 

 

MATEMÁTICA 
 
10 - Um ônibus saiu de Porto Velho, capital do estado 
de Rondônia, transportando 48 passageiros. Na 
primeira parada, metade desses passageiros 
desembarcou. Nesse mesmo local, outras 4 pessoas 
embarcaram. Na segunda parada, a maioria dos 
passageiros desceu, ficando apenas 3/7 deles. 
Porém, ali embarcaram mais 13 pessoas. Quantos 
passageiros seguiram viagem? 
 

 
A) 10.  
B) 15.  
C) 20.  
D) 25. 

 

11- Observe a figura abaixo que representa uma 
rampa: 

 
A letra que corresponde o vértice do ângulo é 
 
A) A.  
B) B.  
C) C.  
D) D. 

 
12- As figuras geométricas abaixo são triângulos. A 
classificação dos triângulos abaixo quanto aos lados 
é 
 

 
 
A) Escaleno, isósceles, equilátero. 
B) Equilátero, isósceles, escaleno. 
C) Isósceles, equilátero, escaleno. 
D) Escaleno, equilátero, isósceles.  

 
GEOGRAFIA 

 
13 - São as formas de relevo de altitudes mais 
baixas do que aquelas que estão ao seu redor, 
podendo ser absolutas ou relativas.  
 

 

A frase está se referindo a algumas das 
características de:  
 
A) Montanhas  
B) Planaltos  
C) Planícies  
D) Depressões 
 
14 - De acordo com as características dos 
PLANALTOS, assinale a alternativa correta: 
 
A) superfície pouco acidentada e situada a poucos 
metros do nível do mar. 
 
B) apresentam as superfícies mais elevadas do 
relevo e encostas íngremes. 
 
C) são unidades de relevo que apresentam altitudes 
mais baixas que as regiões ao seu redor. 
 
D) superfícies irregulares, levemente onduladas e 
geralmente acima dos 300 metros altitude. 
 

15 - A água é uma substância presente em grande 
quantidade na superfície terrestre, sendo encontrada 
nos estados líquido, gasoso e sólido.  

 
 
O maior reservatório de água do planeta é: 
 
A) as geleiras. 
B) os rios. 
C) os lagos. 
D) os oceanos. 

16 - O fator determinante para o clima da área 
retratada pela imagem é: 

 

Vista do Monte Everest, a maior 
montanha do planeta, localizada 
na Cordilheira do Himalaia, na 

Ásia. 

A) a latitude. 
B) a continentalidade. 
C) as massas de ar. 
D) a altitude. 

 

HISTÓRIA 

17 - A política era elemento fundamental para a 

organização da sociedade Romana. No período da 

República como sistema de governo em Roma, 

assinale a alternativa que indica um importante  

https://1.bp.blogspot.com/-ObMOohDnICM/X_rd5295EhI/AAAAAAAAsFQ/q5T4Jgw2rDo6qlCGy7xW2FsBtT3KXzbTwCLcBGAsYHQ/s226/1.jpg


 

 

elemento político na organização política da 

República Romana. 

A) Coliseu Romano. 

B) Gladiadores. 

C) Senado Romano. 

D) Banhos públicos.  

18- 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. 

19 - Na Antiguidade, Roma formou um grandioso 

Império abrangendo territórios da Europa, Oriente 

Médio e Norte da África. Assinale a alternativa que 

indica um poder empregado por Roma para a 

formação do seu Império. 

A) Relações diplomáticas de auxílio mútuo. 

B) Poder militar representado por seu poderoso 

exército. 

C) Desejo de anexação de diversas regiões ao 

Império Romano. 

D) Compra administrativa de territórios. 

20- Entre os elementos de divertimento público, a luta 

de gladiadores era uma das atrações mais populares 

em Roma. Os gladiadores eram, geralmente, 

escravos que praticavam lutas nas arenas entre si e 

com animais ferozes, em muitos casos, as lutas eram 

mortais. Assinale a alternativa que pode representar 

um gladiador romano. 

 

 

A)                                      B) 

 
 

 
 

 
 

C)                                             D) 

 

 

CIÊNCIAS 

21- Observe o sistema de sustentação e locomoção 
abaixo: 

 

Quais tecidos estão diretamente envolvidos na 
sustentação e locomoção corporal?  

A) Ósseo, muscular e nervoso 
B) Muscular e cartilaginoso 
C) Ósseo e cartilaginoso 
D) Muscular, cardíaco e vascular 

22- Michel estava buscando melhoramento físico e 
começou um treino para estimular suas fibras 
musculares. Para malhar o bíceps, levantou vários 
pesos com as mãos, voluntariamente, seu músculo 
bíceps. 

Observe: 

 

 

Qual é o tipo de fibra muscular que permite esse 
movimento? 

A) Lisa esquelética 
B) Estriada esquelética 
C) Lisa cardíaca 
D) Estriada cardíaca 

 

23- Para andar de bicicleta recomenda-se que se 
use capacete. 

 

Correlacione a importância de uso do capacete ao 
osso e órgão interno que ele protege: 

A) O uso de capacete se faz muito importante para 
evitar uma fratura da vértebra, osso que protege 
o pulmão. 

B) O uso de capacete se faz muito importante para 
evitar uma fratura do fêmur, osso que protege o 
pulmão. 

C) O uso de capacete se faz muito importante para 
evitar uma fratura de crânio, osso que protege o 
cérebro. 



 

 

D) O uso de capacete se faz muito importante para 
evitar uma fratura do fêmur, osso que protege o 
cérebro. 

 
24- A turma de ciências do 6º ano fez uma pesquisa 
sobre o sistema de locomoção e sustentação e 
encontrou que: 

"Nosso corpo é capaz de realizar muitos movimentos 
diferentes. Isto é possível, basicamente, devido à 
maneira como nosso esqueleto está estruturado e aos 
músculos conectados a ele. O esqueleto humano 
adulto é formado por 206 ossos que realizam várias 
funções no corpo. O fêmur, o maior e mais resistente 
osso do esqueleto humano, fica localizado na coxa. 
Ele é o osso mais longo, volumoso. Já o menor osso 
do corpo humano é o estribo, que fica dentro do 
ouvido e mede apenas 0,25 cm. Além dos ossos, os 
esqueletos também são compostos por tendões, 
ligamentos e cartilagens". 

Analise o texto, corrija se for necessário, 
complemente com seus conhecimentos e assinale a 
resposta correta: 

A) O texto está correto. Acrescentaria uma parte 
muito importante sobre o encontro de dois ossos, 
que é chamado de tendão e nos possibilita andar, 
correr, dançar e realizar todos os movimentos 

B) O texto está incorreto. Isso porque a quantidade 
de ossos está acima do que temos 
verdadeiramente: 150 ossos no corpo de um 
adulto formado. 

C) O texto está incorreto pois os músculos são os 
únicos responsáveis pelos movimentos que 
realizamos 

D) O texto está correto. Acrescentaria que nossos 
ossos produzem células sanguíneas, sustentam 
e locomovem o corpo, reservam minerais e 
prendem os músculos por meio de tendões 

 

25- No Glossário de Técnicas Artísticas, temos no 
significado de Têmpera, como:  
 
A têmpera é um método de pintura no qual os 
pigmentos de terra são misturados uma emulsão de 
água e gemas de ovo ou ovos inteiros (às vezes 
também se usa cola ou leite). A têmpera foi 
largamente utilizada desde a antiguidade, sendo 
conhecida dos egípcios e fazendo parte de todas as 
fontes clássicas da história da pintura. Alcançou 
destaque na arte italiana nos séculos XIV e XV, 
em paredes ou painéis de madeira, preparados com 
gesso. As cores da têmpera são brilhantes e 
translúcidas. Por ter um tempo de secagem muito 
rápido, a graduação de tons se torna dificultada.  
 
Relacione os elementos da têmpera abaixo. 
 
(1) Pigmento/Corante 
(2) Veículo 
(3) Solvente 
 

( ) Regula a espessura da combinação dos 
elementos. 
( ) Substância que “cola” a cor na base. 
( ) É o que dá cor à mistura. 
 
A) 3,1,2 
B) 2,1,3 
C) 1,2,3 
D) 2, 3,1 
 

ARTES 
 

26 - Se compararmos a aquarela com a tinta a óleo e 
com a têmpera, veremos que ela é uma técnica 
prática e portátil. Para a utilização da aquarela, só é 
necessário: 
 

 
 
 
 
 
 
A) o papiro como suporte e o corante. 
B) a água como solvente e o papel como suporte. 
C) o pigmento e a tela de madeira como suporte. 
D) o veículo e o papel como pigmento. 
 
27 - A religião é uma característica muito importante 
no estudo da arte na pré-história. Marque a alternativa 
que justifique essa afirmação.  
 
 

 
 

 
 
 
 
A) As pinturas serviam de decoração das cavernas 
para os deuses.  
B) Os homens cultuavam seus deuses a todo o 
momento em suas pinturas.  
C) Era parte de um processo de magia para interferir 
na captura de animais.  
D) Havia a intenção imediata do artista em criar uma 
arte decorativa.  
 
28 - A palavra Polígono surge da palavra grega 
“polígonos”, que significa ter muitos ângulos e lados. 
Das imagens apresentadas abaixo, segundo a 
caracterização dos polígonos, selecione a única em 
que podemos afirmar que não possui características 
 

a) 
 
 
 
 

b) 
 

d) 
 
 
 
 

d) 

 


