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AVALIAÇÃO INTEGRADA - 6º ANO – 3º CICLO - 2011 

Prefeitura Municipal de Ipatinga – MG 
Secretaria Municipal de Educação 

Seção de Ensino Formal – SEF / Centro de Formação Pedagógica (CENFOP) 

Avaliação Integrada – Data: 31/10/11 

Escola:_________________________________________________________________ 

Professor(a): ___________________________________________________________ 

Aluno(a):________________________________________________Turma: ________ 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
1) (GESTAR II adaptada) Leia com atenção a tirinha do Chico Bento, personagem da Turma da 

Mônica e marque a alternativa mais adequada: 
 

 

(A) Os móveis e a professora nos permitem identificar o ambiente da história: a sala da 
diretora. 

(B) Chico Bento tenta se justificar por não ter feito a tarefa de casa, mas fala tudo 
errado e a professora não compreende. 

(C) A expressão facial de Chico Bento, no primeiro quadrinho, revela preocupação. 
(D) A professora finge não compreender o que Chico Bento diz. 
 

2) Observe a forma escrita dos verbos destacados e circule aquela que completa 
adequadamente o sentido da frase, de acordo com a ideia de tempo expressa entre 

parênteses: 
 
I- As pessoas mexeram-mexerão no meu quintal. (ideia de tempo passado). 

II- A mãe das meninas me disse que elas não saíram-sairão de casa hoje. (ideia de 
tempo futuro) 

III- As crianças pensaram-pensarão que não haveria recreio na segunda-feira. (ideia de 
tempo passado). 
IV- Tenho certeza de que meus pais não gostaram-gostarão dessa notícia. (ideia de 

tempo futuro). 
 

Marque a sequência que completa corretamente as frases acima. 
 
(A) mexeram – sairão – pensaram – gostarão. 

(B) mexerão – sairão – pensaram – gostarão. 

(C) mexeram – sairam – pensaram – gostarão. 

(D) mexeram – sairão – pensaram – gostaram. 
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Leia a charge abaixo para responder às questões 3 e 4. 

 

 

 http://paposdejuventude.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

3) Na frase “Aqui no meu quintal ninguém mexe!!” , o uso do sinal de exclamação  
reforça: 

 
(A) a boa vontade do personagem em contribuir para acabar com o mosquito da 
Dengue. 

(B) a ideia de que o personagem se sente muito alegre em limpar o seu quintal sozinho, 
sem precisar da ajuda dos agentes da saúde.  

(C) a ideia de que o personagem se sente irritado e não se dispõe a contribuir no 
combate à Dengue. 
(D) a ideia de que não permitirá que ninguém “mexa” em seu quintal, pois de seu 

quintal ele mesmo cuida. 
 

4) Leia a frase abaixo com bastante atenção:  
 

“Aqui no meu quintal ninguém mexe!!” 

 
A palavra destacada é um verbo, pois expressa a ação que alguém poderia cometer, 

caso entrasse no quintal do personagem e modificasse a organização de seus pertences 
(pneus, garrafas, latas e etc.).  
 

Com base nessas informações, marque a alternativa correta em relação ao emprego do 
tempo verbal destacado na frase acima. 

 
(A) A forma verbal mexe expressa o tempo presente. 
(B) A forma verbal mexe expressa o tempo passado. 

(C) A expressão destacada não é um verbo. 
(D) A expressão destacada não expressa nenhuma ação. 

 

http://paposdejuventude.blogspot.com 
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Leia atentamente o texto e observe as cenas: 
 

 
LIMA. Lucas. tiras do Nicolau http://www.lucaslima.com 

 

5) A finalidade do texto é: 

 
(A) narrar um fato ocorrido. 
(B) provocar humor. 

(C) expor um problema. 
(D) explicar como fazer. 

 
 

INGLÊS 

 
6) Observe as figuras e escolha os pronomes corretos para completar cada frase. 

 
 
 

 
 

 
 
 

I)“___ can play soccer.” II)“___can sing and dance very well.” 
 

Qual a sequência que completa adequadamente as frases? 
 
(A) It; We 

(B) He; They 
(C) He; She 

(D) I; She 

http://www.lucaslima.com/
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7) Observe a tirinha abaixo: 

 
 

Assinale a alternativa que apresenta a cor, em inglês, do guarda-chuva que o Cascão 

está usando:  
(A) Yellow     

(B) Red     

(C) Black 

(D) White 
 
8) O texto abaixo apresenta a receita de uma salada de frutas: 

 
 

Assinale a alternativa que contém apenas as frutas 
que compõe a receita apresentada ao lado: 
 

(A) abacaxi,  morango, banana, laranja, pêra, 
manga, mamão. 

(B) maçã, banana, laranja, morango, manga, 
mamão e uva. 
(C) mamão, banana, laranja, manga, maçã, 

melancia e abacaxi. 
(D) banana, manga, maçã, pêra, uva, morango e 

laranja. 
 

 

9) O texto abaixo precisa ser completado com os artigos indefinidos (a,an) que faltam: 

 
Marque a opção que contém os artigos na sequência em que devem ser empregados no 
texto:  

(A) a, an, a, an, a.   
(B) a, a, a, a, a.  
(C) an, a, an, a, a. 

(D) an, an, an, an, an. 

FRUIT SALAD 
Ingredients: 

2 papayas 
1 orange 
5 bananas 
2 apples 
5 strawberries 
1 mango 
10 grapes 

How to Make: 
Cut all the fruits, put in a large bowl 
and mix. Serve immediately. 
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10) Observe a imagem abaixo com bastante atenção e escolha a forma adequada de 
cumprimentos entre o Jeremy e sua mãe, para completar os balõezinhos. 
 

                         
 
 
(A) _ Good afternoon, mommy! _ Good afternoon, Jeremy! 

(B) _ Good morning, mommy!   _ Good morning, Jeremy! 
(C) _ Good night, mommy!        _ Good night, Jeremy! 

(D) _ Good bye, mommy!          _ Good bye, Jeremy! 
 

MATEMÁTICA 

 
11) Lucas e Mônica compraram uma pizza dividida em 10 pedaços iguais. Veja como 

ficou a pizza depois que eles comeram alguns pedaços: 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Que fração representa os pedaços de pizza que sobraram? 
 

(A)       (B)    (C)     (D)  

 

12) Numa mesma prova, Álvaro acertou  das questões, Caio acertou , e José acertou 

. Pode-se afirmar que: 

 

(A) Álvaro acertou menos questões que Caio. 
(B) Caio acertou menos questões que José. 
(C) Álvaro acertou menos questões que José. 

(D) Álvaro foi o que acertou o maior número de questões. 
 

 

Fonte: Google imagens 

Fonte: RIBEIRO, Jackson. Projeto Radix Matemática. 6º ano. Scipione, 2010, p. 116. 
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13) Na eleição para presidente do grêmio de uma 
escola, concorreram três candidatos: Ana, Berenice e 
Cláudio. 

Do total de alunos,  votaram em Ana,  em Berenice, 

 em Cláudio e o restante votou em branco, anulou o 

voto ou não compareceu. 
 
 

 
 

 
Qual é a fração que representa o total de alunos que votaram nos candidatos? 
 

(A)    (B)     (C)     (D)   

 

14) Dada a igualdade das frações  =   , o numerador da segunda fração para que 

elas se tornem equivalentes é: 

 
(A) 9    (B) 16   (C) 3    (D) 2 
 

15) Um operário já construiu  de um muro, que terá 30 metros de comprimento. 

Quantos metros desse muro ele já construiu? 
 

(A)18 m (B) 60 m (C) 12 m (D) 6 m 
 
 

     
HISTÓRIA 

 
16) “Há cerca de 2500 anos, na Grécia, existiam duas maneiras de governar. Numa, a 
sociedade era comandada por uma só pessoa: o rei ou monarca. Essa forma de governar 

recebia o nome de _____________ . Noutra, a sociedade era dirigida por um grupo 
pequeno de homens ricos. Era a ______________. Em algumas cidades da Grécia foi 

experimentada uma terceira forma de governo, na qual este deveria ser controlado pelo 
conjunto de homens livres da cidade: os cidadãos. Era a __________________. Nessa 
forma de governo, os cidadãos elegiam os governantes que, por sua vez, prestavam 

contas a eles daquilo que estavam fazendo. Se algum político no governo fazia algo que 
os cidadãos achavam errado, ele podia ser deposto e expulso da cidade”. 

http://cienciahoje.uol.com.br 

 
As expressões que melhor completam o texto acima, são respectivamente: 

 
(A) democracia – tirania – oligarquia 
(B) tirania - monarquia – democracia   

(C) monarquia – oligarquia – democracia 
(D) tirania – democracia – oligarquia 

 
 

Fonte: MORI, I.; ONAGA, D.S. Matemática: 

Ideias e Desafios. 6º ano. Saraiva, 2010, p.175. 

http://cienciahoje.uol.com.br/
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17) “Na Grécia antiga, a cidade de Atenas se destacou por ter desenvolvido uma forma 
de governo que ficou conhecida como democracia. Na democracia o poder não está na 
mão de um pequeno grupo, e sim na da maioria. Não existe diferença permanente entre 

governantes e governados, vê-se nessa característica, um dos traços marcantes do 
governo desse povo”. 

 
“No Brasil atual, ao contrário da Grécia antiga, as decisões políticas que interessam a um 
município em geral são tomadas por prefeitos e vereadores eleitos para representar a 

vontade dos cidadãos. Chamamos essa forma de governo de democracia representativa 
ou indireta”. 

(Adaptado livro Araribá 6º ano) 
 

Sobre a democracia ateniense e a democracia atual brasileira, são feitas as seguintes 
afirmativas: 

 
I- Em Atenas, a democracia exigia a participação de todos, incluindo mulheres e 

escravos. 
II- Democracia significa “governo do povo”. 
III- No Brasil os cidadãos votam e elegem seus representantes para defender seus 

interesses. 
IV- Em Atenas, apenas os homens atenienses livres são considerados cidadãos. 

 
Marque a opção que contém as afirmativas corretas sobre a democracia brasileira e 
ateniense. 

 
(A) As afirmativas I e II.    

(B) As afirmativas II e III. 
(C) As afirmativas I, III e IV. 
(D) As afirmativas II, III e IV. 

 
 

18) Leia atentamente os textos abaixo. 
 
“O Monte Olimpo era palco da morada dos deuses e também de uma grande celebração 

que acontecia a cada quatro anos: os Jogos Olímpicos, evento que reuniam todas as 
polis. As Olimpíadas eram acontecimentos tão importantes que até as guerras eram 

adiadas para que todas as polis pudessem participar das competições de lançamento de 
dardos, das corridas, das lutas e do levantamento de pesos”. 

Fonte: ALVES, Kátia Correia Peixoto; BELISÁRIO, Regina Célia. Nas trilhas da História. 

 
“Os deuses, quaisquer que tenham sido as suas origens longínquas, nada mais são do 
que seres humanos, maiores, mais belos, eternamente jovens; adquiram não só a forma 

humana, mas também os sentimentos, as paixões, os defeitos e até os vícios dos 
homens; o mundo divino apresenta, portanto, uma imagem engrandecida, mas não 

depurada, da humanidade”. 
Fonte: A. Jardé, a Grécia antiga e a vida grega, 1977 

 
Sobre a religião grega e os jogos olímpicos, assinale a alternativa incorreta. 

 
(A) Os gregos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. 

(B) Os deuses gregos assumiam  forma e comportamento muito diferente dos homens. 
(C) Os Jogos Olímpicos ocorriam em homenagem aos deuses gregos. 
(D) Os gregos consideravam os Jogos Olímpicos tão importantes que até as guerras 

eram interrompidas para que os guerreiros pudessem participar das competições. 
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19) Leia o texto. 
 

 “A educação ateniense preparava os meninos para  
serem cidadãos. Em Esparta, os meninos eram  

educados para crescer fortes e prontos para a guerra” 
Fonte:Trecho extraído do livro Projeto Araribá 

 
 Comparando a educação ateniense com a espartana, assinale a alternativa correta:  

  
(A) Os atenienses valorizavam a formação intelectual e física do homem, enquanto           

os espartanos, o militarismo. 
(B) As relações democráticas em Atenas possibilitavam que muitas mulheres se  
destacassem na sociedade. 

(C) Em Atenas desenvolveu-se o militarismo e em Esparta a cidadania. 
(D) Os espartanos valorizavam o militarismo e o desenvolvimento da cidadania. 

 
20) Leia o texto. 
 

“Na Grécia Antiga uma pessoa tornava-se escrava de diversas formas. A mais comum 
era através da captura em guerras. Várias cidades gregas transformavam o prisioneiro 

em escravo. Estes, eram vendidos como mercadorias para famílias ou produtores  
rurais”. 

Fonte: Trabalho e escravidão na Grécia Antiga   Autor: Vidal-Naquet, Pierre 

 
Sobre a escravidão na Grécia Antiga, marque a alternativa correta:  
 

(A) Baseava-se em características raciais dos trabalhadores. 
(B) O número de escravos aumentava nos períodos de conquistas e domínio de outros 

povos.  
(C) Os escravos eram tolerantes e passivos. 

(D) Foi abolida nas cidades democráticas. 
  

GEOGRAFIA 

 
  

21) Observe o mapa ao lado. 

As informações da legenda do mapa nos permitem analisar os  

seguintes aspectos do Brasil: 
 
(A) As variações na altitude do relevo. 

(B) Os limites das unidades climáticas. 
(C) Os tipos de vegetação e sua localização. 

(D) As localizações dos recursos minerais. 
 
     

N 

Fonte: IBGE 
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22) Assinale a alternativa que está de acordo com a observação de imagem a seguir: 
 

(A) O rio representado na imagem é de planície,  
 portanto favorável à navegação.  
(B) A presença de cachoeiras indica a importância 

do rio para a pesca. 
(C) O rio representado atravessa uma área de planalto,  

favorável à produção de energia elétrica. 
(D) O rio representado é de planalto, 
portanto favorável à navegação. 

 

                                                                                               Serra do Cipó - MG                                                                                                                                    

23) Em relação aos climas numerados no mapa, a opção correta é: 

 
(A) 1 Corresponde ao clima semi-árido e o 4 corresponde ao 

clima tropical. 
(B) 2 Corresponde ao clima tropical e o 4 corresponde ao clima 
subtropical. 

(C) 1 corresponde ao clima  equatorial  e o 3 corresponde ao 
clima tropical  semi-árido. 

(D)5 corresponde ao clima semi-árido e 1 corresponde ao 
clima tropical de altitude. 
 

 
 

 Fonte:www.educacao.uol.com.br 
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24) As fotos abaixo mostram um dos problemas enfrentados por muitas pessoas nos 
períodos de chuvas, as enchentes. 
 

 

 

 

 

 

 

Enchente em outubro de 2009 no 
bairro Giovannini em Coronel Fabriciano - MG 

 

Fonte:wikipedia.org/wiki/História_de_Coronel_Fabriciano 

 

 

 

 

 

 

Casas construídas às margens do Rio Botas, em 
Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de 

Janeiro. 
 

Fonte: http://limpezariomeriti.blogspot.com/2010 

 
Sobre as fotos e seu conhecimento sobre o assunto marque V (verdadeiro) ou F (falso) 

 
 (  ) Nos períodos de chuvas o rio avança sobre as ruas provocando destruição, é por 
isso que o homem deve aterrá-lo e construir casas em suas margens para não deixar 

que aconteçam as enchentes. 
 (  ) Em muitos lugares, as pessoas constroem casas nas margens do rio, destruindo a 

mata ciliar, pois ela prejudica a correnteza das águas. 
 (  ) Os lixos jogados nos rios poluem e favorecem o entupimento de bueiros, que nos 
períodos de chuvas, com as enchentes, provocam doenças nas pessoas.   

 (  ) A mata ciliar serve para proteger o rio contra a erosão, diminuindo as enchentes, 
além de proteger e alimentar os animais.  

 
A sequência correta é: 
 

(A) V, F, F, V.     
(B) V, F, V, V.   

(C) F, F, V, V.      
(D) V, V, F, F.        
 

25) (ENEM-2004 adaptada) A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a 
reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de águas 

para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potáveis, o que leva a restrições em 
sua utilização. 
 

Assinale a alternativa que indica empregos recomendáveis para as “águas de reuso”. 
 

(A) O uso doméstico, para preparo de alimentos. 
(B) O abastecimento de reservatórios e mananciais. 
(C) O uso individual, para banho e higiene pessoal. 

(D) O uso urbano, para lavagem de ruas e áreas públicas. 
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CIÊNCIAS 
 

26) (SME-RJ adaptada) Observe a gravura. 

 
Esta questão consta de três afirmativas. Leia-as com atenção e, depois, assinale a opção 
correta. 
 

1ª AFIRMATIVA: A água dos mares e rios se evapora e o seu vapor vai para a atmosfera, 
formando as nuvens. A condensação da água nas nuvens resulta em chuvas.  A água 

volta, no estado líquido, pelos rios, até os mares. 
2ª AFIRMATIVA: Esse ciclo de transformações da água recebe o nome de ciclo da água. 
3ª AFIRMATIVA: A manutenção da riqueza e biodiversidade dos ecossistemas depende 

da disponibilidade de água, por isso, sua preservação é importante, devendo ser 
economizada. 

 
(A) As três afirmativas estão corretas. 
(B) Somente a primeira e a segunda afirmativas estão corretas. 

(C) Somente a primeira afirmativa está correta. 
(D) Somente a terceira afirmativa está correta. 

 
27) (ENEM 2009) A poluição pela descarga de resíduos, combinada com a exploração 
excessiva dos recursos hídricos disponíveis, ameaça o meio ambiente, comprometendo a 

disponibilidade de água doce para o abastecimento das populações humanas.          
(MORAES, D. S.L.; JORDÃO, B.Q., 2002. adaptado).  

 

Considerando o texto, uma proposta viável para conservar o meio ambiente e a água 
doce seria: 

 
(A) fazer uso exclusivo da água subterrânea, pois ela pouco interfere na quantidade de 
água dos rios. 

(B) desviar a água dos mares para os rios e lagos, de maneira a aumentar o volume de 
água doce nos pontos de captação. 

(C) promover a adaptação das populações humanas ao consumo da água do mar, 
diminuindo assim a demanda sobre a água doce. 
(D) reduzir a poluição e a exploração dos recursos naturais, otimizar o uso da água 

potável e aumentar a captação da água da chuva. 
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28)  A força que o ar exerce sobre a superfície terrestre é chamada pressão atmosférica. 
Inúmeros fenômenos que observamos em nosso cotidiano são causados pela pressão 
atmosférica. 

 
Assinale a alternativa que não se refere a um fenômeno causado pela pressão 

atmosférica: 
 
(A) Um desentupidor de pia pressionado em uma parede lisa, permanece ali grudado. 

(B) Tomar um líquido de um copo utilizando um canudinho. 
(C) A chama de uma vela acesa se apaga, alguns segundos após ser coberta com um 

copo. 
(D) A sensação de surdez que sentimos ao subir uma serra. 
 

29) Leia atentamente a charge abaixo: 
 

 
http://universomutum.blogspot.com/2009/06/tirinha-0060.html 

 
O humor da tira está na escolha da carreata como estratégia para a redução da poluição 

atmosférica, isso porque: 
 

(A) causou muita poluição sonora, prejudicando ainda mais as pessoas que participaram. 
(B) os veículos automotores emitem gases tóxicos poluindo ainda mais a atmosfera. 
(C) as carreatas não seriam capazes de orientar adequadamente as pessoas sobre 

medidas para reduzir a poluição atmosférica. 
(D) para reduzir a poluição atmosférica o ideal seria proibir todas as pessoas de 

andarem de carro. 
 
30) Observe a figura e leia as informações abaixo: 

 
A gripe é uma doença veiculada pelo vírus influenza. A pessoa 

contaminada apresenta febre, dor de cabeça, dor muscular, 
espirro, obstrução nasal e mal estar. Para o tratamento, o 
doente deve repousar, ingerir muito líquido, principalmente 

sucos e frutas.  
 

Para prevenir a gripe, devemos: 
 
(A) frequentar locais fechados e com aglomerações de pessoas. 

(B) evitar o contato direto com outras pessoas e usar lenços descartáveis ao tossir ou 
espirrar. 

(C) não lavar as mãos depois de assoar o nariz. 
(D) compartilhar lenços de pano com outras pessoas. 
 

http://universomutum.blogspot.com/2009/06/tirinha-0060.html

