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AVALIAÇÃO INTEGRADA – 7º 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 

 
Leia o texto com atenção para responder às questões de 1 a 3. Marque a opção correta 
para cada questão. 

A receita de Carolina 
 

Cortei a quantidade de comida pela metade. Em vez de um prato de macarrão, 
passei a comer apenas meio. 
Incluí salada nas refeições. Antes, comia no máximo duas folhas de alface. Hoje, como 

alface, tomate, agrião, rúcula, cenoura e pimentão. 
Troquei os dois hambúrgueres do lanche da tarde por uma fruta ou um iogurte. 

Não consegui largar o chocolate, mas, em vez de comer metade de uma caixa de 
bombons por dia, como apenas um. 

Carolina Scarpelli Gaido, 21 anos, estudante. Ela tem 1,70, emagreceu 15 quilos 

em seis meses e hoje pesa 63 quilos. 
                                                                       (Veja, nº 1813, edição especial: jovens) 

 

1) Qual o sentido expresso pela palavra destacada no trecho abaixo?  
“Hoje, como alface, tomate, agrião, rúcula, cenoura e pimentão.” 
 

(A) Lugar 
(B) Modo 

(C) Tempo 
(D) Intensidade 
 

2)  Leia atentamente a frase abaixo observando o tempo em que ocorre a ação expressa 
pelo verbo em destaque: 

 “Cortei a quantidade de comida pela metade.” 
Ao reescrevermos essa mesma frase no tempo futuro, teremos a seguinte construção: 

 
(A) “Cortei a quantidade de comida pela metade.” 
(B) “Cortarei a quantidade de comida pela metade.” 

(C) “Cortastes a quantidade de comida pela metade.” 
(D) “Cortaram a quantidade de comida pela metade.” 

 
3) O sujeito das formas verbais: cortei, incluí e troquei não aparece explicitamente. 
Apesar disso, é possível saber quem é a pessoa a que o verbo se refere. Sendo assim, 

informe qual é o sujeito dos verbos destacados acima. 
 

(A)  Eu 
(B)  Nós 

(C)  A gente 
(D)  Pessoa 
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Leia o texto a seguir para responder à questão 4. 
 

 História do 8 de março 

 

     No Dia 8 de março de 1857, operárias de uma fábrica de tecidos, situada na cidade 
norte-americana de Nova Iorque, fizeram uma grande greve. Ocuparam a fábrica e 

começaram a reivindicar melhores condições de trabalho, tais como: redução na carga 
diária de trabalho para dez horas (as fábricas exigiam 16 horas de trabalho diário), 
equiparação de salários com os homens (as mulheres chegavam a receber até um terço 

do salário de um homem, para executar o mesmo tipo de trabalho) e tratamento digno 
dentro do ambiente de trabalho. A manifestação foi reprimida com total violência. As 

mulheres foram trancadas dentro da fábrica, que foi incendiada. Aproximadamente 130 
tecelãs morreram carbonizadas, num ato totalmente desumano. Porém, somente no ano 
de 1910, durante uma conferência na Dinamarca, ficou decidido que o 8 de março 

passaria a ser o "Dia Internacional da Mulher", em homenagem às mulheres que 
morreram na fábrica em 1857. Mas somente no ano de 1975, através de um decreto, a 

data foi oficializada pela ONU (Organização das Nações Unidas). 

 

4) A finalidade do texto acima é: 
 

(A) narrar um fato histórico que é comemorado em diferentes partes do mundo.   
(B) fazer humor. 

(C) defender opiniões sobre um tema. 
(D) ensinar aos homens como devem tratar as mulheres. 
 

Leia a tira do personagem Rolo. 
 

 
 

5) Em relação à fala da mãe de Rolo, no quadrinho acima, se fôssemos contar para 
outra pessoa o que ela disse ao Rolo usando o discurso indireto, ou seja, com nossas 

próprias palavras, a fala dela seria escrita da seguinte forma: 
 
(A) A mãe do Rolo disse que agora ela entende por que ele não liga muito para se 

arrumar. 
(B) Agora entendo por que você não se liga muito para se arrumar. 

(C) Agora entendo por que você não se importa muito para se arrumar. 
(D) Agora eu até entenderia por que você não liga muito para se arrumar. 
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INGLÊS 
 

O texto abaixo refere-se às questões 6 e 7. Leia-o e depois assinale a opção correta em 

cada questão. 
 

A day in the life of Barry Walker 
 

 Barry Walker is from the USA. He lives in St. Petersburg in the state of Florida. He 

is a disc jockey on the radio. He does the music program. He goes to work at 11:30 PM. 
He works from midnight to 7 o‟clock in the morning. He gets home around 7:45 AM. 

Then he has a glass of fruit juice, some toasts and bacon and eggs for breakfast. 
 

                                     ROCHA, Analuiza Machado & FERRARI, Zuleika Águeda. Take your time.  
Volume 6 - 2 ed. Reform. – São Paulo: Moderna, 1999, pag. 67. 

 

6) Who is Barry Walker? 
 

(A) He is a doctor. 
(B) He is a disc jockey. 

(C) He is a singer. 
(D) He is a student. 
 

7) What time does Barry Walker go to work? 
 

(A) He goes to work at 11:30 PM. 
(B) He goes to work at 7:45 AM. 
(C) He goes to work at 7 o‟clock. 

(D) He goes to work at midnight.  
 

Leia o texto e observe a imagem para responder às questões 8 e 9. Depois marque a 
opção correta para cada questão. 
 

 
 

 
 
 

           
 

 
 
 

 
 
         Google images 

 
8) How old is Neymar? 
 

(A) He‟s 18 years old. 
(B) He‟s 19 years old. 

(C) He‟s 21 years old. 
(D) He‟s 20 years old.              

 
 
 

Brazilian player 

Neymar is a Brazilian soccer player. He was born in 

1992. He plays at Santos Soccer Club and at Brazilian 

National Soccer Team. He is a great striker! 
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9) Where does he play? 
 

(A)  He plays at Santos and Cruzeiro. 

(B)  He plays at American Football Team. 
(C)  He plays at the Brazilian and the American Team. 

(D) He plays at Santos and Brazilian Team. 
 
10) Neymar está escrevendo um convite para a sua festa de aniversário e para isso 

precisa da sua ajuda, pois ele não se lembra qual preposição que deve usar antes do 
horário da festa.  

 
 
Assinale a preposição que completa 

corretamente o convite de Neymar: 
 

(A) in. 
(B) on. 
(C) at. 

(D) under. 
 

 

 

 
 

MATEMÁTICA 

 
11) O dobro da minha altura, menos 140 cm é igual à minha altura mais 15 cm. Qual é 

a minha altura? 
 

(A) 100 cm  (B) 150 cm   (C) 155 cm   (D) 125 cm 

 
12) Um motorista de táxi cobra R$4,30 a bandeirada e R$1,25 por quilômetro rodado. 

A expressão que indica o valor a ser pago por uma corrida de x quilômetros é: 
 

(A) 4,30 – 1,25x     (B) 4,30 . 1,25x      (C)              (D) 4,30 + 1,25x 

 

13) O perímetro do quadrilátero é 43. Então o valor de x é: 
 

x 
 x + 1 
 

    2x   
                x + 2 

 
      

 
(A) 6   (B) 8    (C) 7   (D) 9 
 

 
 

 

INVITATION 

 

Neymar´s 20th birthday 

Sunday, February 05 th _____ 1 p.m. 

You are invited to MY PARTY! 

 

Saturday, June 27 th _____ 1 p.m. 

Address: 1234 main street. 
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14) A balança abaixo está em equilíbrio. 

 

Qual é a massa do carrinho? 

(A) 375 gramas  (B) 175 gramas      (C) 200 gramas  (D) 150 gramas 

 

15) A solução da equação 2(x – 1) = 8 é um número racional: 
 

(A) Menor que 1. 
(B) Maior que 6. 
(C) Compreendido entre 1 e 6. 

(D) Igual a 11. 
 

 
 

HISTÓRIA 

 
Leia o texto e observe a gravura. 

 
Quando os espanhóis conquistaram as terras do continente americano recorreram ao 
trabalho indígena para desenvolver a produção econômica. 

 

 
Fonte: www.brasilescola.com 

 

16) Os sistemas de trabalho utilizados pelos espanhóis foram respectivamente 
chamados de: 

 
(A)  mita e o arrendamento. 
(B)  corvéia e o asiento.                  

(C)  mita e a encomienda.                 
(D)  parceria e a encomienda. 
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Leia o texto. 
 

“A ocupação e exploração da América foi um desdobramento da expansão marítimo-

comercial europeia e elemento fundamental para o desenvolvimento do capitalismo. A 
colonização promovida pelos espanhóis e portugueses deve ser entendida a partir da 

lógica mercantilista, baseada, portanto no Exclusivo metropolitano, ou seja, no 
monopólio da metrópole sobre suas colônias.” 

Fonte: www.historianet.com  
 

17) As duas principais atividades econômicas que Portugal e Espanha incentivaram na 

América, no início da colonização, foram respectivamente: 
 

(A) O cacau na América portuguesa e a mineração do ouro e da prata na América 
espanhola. 

(B) A mineração na América portuguesa e a monocultura do tabaco na América 
espanhola. 
(C) A monocultura da cana-de-açúcar na América portuguesa e a mineração de ouro e de 

prata na América espanhola. 
(D) A monocultura do algodão na América portuguesa e a pecuária na América espanhola. 
 

Leia o texto: 
 

“Pero Vaz de Caminha, em sua carta ao rei D. Manoel, ressaltava que a salvação dos 
índios era a mais imediata contribuição que Portugal poderia trazer aos habitantes das 

terras descobertas. Algumas décadas depois, o ensino colonial desenvolvia-se 
fortemente influenciado pela cultura religiosa do colonizador europeu.” 

Fonte: www.educacaonet.org.br 
 

18) Sobre o papel educacional, cultural e social desempenhado pelos membros da 
igreja católica no período colonial é correto afirmar que: 
 

(A)  respeitaram integralmente a cultura e a língua dos povos nativos da América. 

(B) não se importaram com os desrespeitos e os abusos praticados pelos colonos 
senhores de escravos, apoiando a escravidão indígena. 

(C) presos às idéias eurocêntricas, ignoram as culturas e as línguas dos indígenas e 
procuraram catequizar o maior número possível de nativos. 

(D) preocuparam-se exclusivamente com a educação e não com a conversão religiosa 
dos nativos. 
 

Leia o texto: 
 

“Os primitivos habitantes do Brasil foram vítimas do processo colonizador. O europeu, 
com visão de mundo calcada em preconceitos, menosprezou o indígena e sua cultura. A 

acreditar nos viajantes e missionários, a partir de meados do século XVI, há um 
decréscimo da população indígena, que se agrava nos séculos seguintes.”  

Fonte: www.sohistoria.com 
 

19) Marque a alternativa que demonstra os fatores que mais contribuíram para o citado 

decréscimo da população indígena. 
 

(A) As guerras permanentes entre as tribos indígenas e entre índios e brancos. 

(B) O canibalismo, o sentido mítico das práticas rituais, o espírito sanguinário, cruel e 
vingativo dos naturais. 
(C) As missões jesuíticas do vale amazônico e a exploração do trabalho indígena na 

extração da borracha. 
(D) As epidemias introduzidas pelo invasor europeu e a escravidão dos índios.  
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Leia o texto. 
 
Em 1534, o governo português concluiu que a única forma de ocupação do Brasil seria 

através da colonização. Era necessário colonizar, simultaneamente, todo o extenso 
território brasileiro. Para isso dividiu o território em várias faixas de terras. 

 
20) Essa colonização dirigida pelo governo português se deu através da: 
 

(A) criação da Companhia Geral do Comércio do Estado do Brasil. 
(B) criação do sistema de governo-geral e câmaras municipais. 

(C) criação das capitanias hereditárias.  
(D) montagem do sistema colonial. 
 

 
 

 
 
 

 
 

GEOGRAFIA 
 

As imagens abaixo mostram modos de vida de diferentes grupos sociais, do espaço em 
que estão inseridos. 
 

                      FOTO 01                                                            FOTO 02 
      Seringueiro retirando o látex .                                   Vendedora de acarajé 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

      
                        

21) Marque a alternativa que represente as regiões que tem como características as 
atividades econômicas representadas nas fotos 01 e 02. 
 

( A ) Sul e Sudeste. 
( B ) Sul e Norte. 

( C ) Norte e Nordeste. 
( D ) Sudeste e Nordeste. 
 

 
 

         Fonte: www bahianoticias.com.br 

 

  Fonte: www.seringueirosdonordeste.com 
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22) O significado da expressão “desenvolver a Amazônia” é muito controverso. Existem 
duas visões de desenvolvimento da região amazônica: uma visão capitalista e uma visão 
sustentável.  

Marque C (para visão capitalista) e S (para visão sustentável). 
 

(   ) Expulsar os pequenos proprietários e os posseiros para organizar grandes fazendas 
ou empresas de mineração ou de extração de madeira. 
(   ) Incentivar o extrativismo vegetal (látex, castanha e etc.), uma forma de exploração 

econômica que não desmata nem extermina a fauna. 
(   ) Preservar a floresta ao máximo, garantindo terras para os povos indígenas, 

posseiros e pequenos proprietários, que causam pequenos impactos no ecossistema. 
(   ) Expandir a fronteira agrícola brasileira e as plantações de soja na região amazônica 
e, consequentemente, aumentar as exportações brasileiras de grãos. 

 
 A opção que representa a associação correta é:  

 
(A) C-S-S-C  
(B) S-S-C-S 

(C) C-C-C-S 
(D) S-C-S-C 

 
23) Observe o mapa das sub-regiões nordestinas. 

 
Assinale a sequência correta representada no mapa  
ao lado pelos números 1, 2, 3 e 4. 

 
(A) Zona da Mata, Sertão, Meio Norte, Agreste. 

 
(B) Meio Norte, Sertão, Agreste, Zona da Mata. 
 

(C) Sertão, Zona da Mata, Agreste, Meio Norte. 
 

(D) Zona da Mata, Agreste, Sertão, Meio Nordeste. 
 
 

 
            

 
 
 

 
                                                              

            
24) Observe o desenho a seguir. 
                                                                                                                                             

  
O desenho ao lado se refere: 

 
(A) a retirada de madeira da Amazônia para protegê-la das 
queimadas. 

(B) a oferta de emprego na indústria da região Norte.  
(C) o plantio de árvores. 

(D) o desmatamento, principalmente para atender a 
indústria madeireira. 

SUB-REGIÕES DO NORDESTE 

Fonte: www.blogbocanotrombone.com 

 

 

Fonte: www.brasilescola.com 
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Leia o texto a seguir e responda. 
 

Com 23 fábricas, Azaleia se arma contra a China 
”Uma das cinco maiores marcas de calçados de couro do mundo, a gaúcha Azaleia 

mantém no Nordeste 23 de suas 28 fábricas, responsáveis pela metade de sua produção 
de 35 milhões de pares por ano. Essa concentração na Região não se dá por acaso. „A 

concorrência chinesa obriga a ir para o Nordeste‟, diz Antônio Britto, presidente da 

Azaleia.” 
Fonte: O Estado de S. Paulo. Disponível em <www.estado.com.br>. Acesso em 23 set. 2007 

 

25) Marque a alternativa que não apresenta motivo que justifique a atração de 
indústrias do Sul e Sudeste para a Região Nordeste. 
 

(A) Grande distância dos portos em relação a importantes fornecedores e compradores 
internacionais europeus e americanos. 

(B) Mão de obra mais barata, em relação à do Sul e Sudeste, onde também há maior 
atuação dos movimentos sindicais. 
(C) Isenção fiscal e descontos nos pagamentos de alguns produtos e serviços como, por 

exemplo, no fornecimento de energia elétrica. 
(D) Doação de terrenos e investimentos em infraestrutura. 

 
CIÊNCIAS 

 

26) Lesmas e lagartas são animais de corpo mole, que se alimentam de folhas podendo 
causar grandes prejuízos às plantações. Apesar de parecerem parentes próximos, esses 

animais pertencem a diferentes filos. 
 
Sobre as lesmas e lagartas, assinale a alternativa correta: 

 
(A) Lesmas são anelídeos e lagartas são equinodermos. 

(B) Lesmas são poríferos e lagartas são cnidários. 
(C) Lesmas são platelmintos e lagartas são nematódeos. 

(D) Lesmas são moluscos e lagartas são artrópodes. 
 
27) (UNIFESP-adaptada) Os quadrinhos abaixo fazem referência ao exoesqueleto (esqueleto 

externo), presente em alguns grupos de animais. 

 
Fonte: Folha de São Paulo, 03 de outubro de 2000.  

 
Assinale a alternativa abaixo que apresenta apenas exemplos de animais que possuem 

exoesqueleto. 
 
(A) cigarra, camarão, escorpião e besouro.   

(B) aranha, tênia, lombriga e borboleta. 
(C) planária, mosca, ostra e sanguessuga.     

(D) mosquito, ouriço, minhoca e lombriga. 



10 

AVALIAÇÃO INTEGRADA – 7º ANO – 3º CICLO – 2011 

28) (PUC, 2001- adaptada) Jeca Tatu, um personagem típico da zona rural, que era magro, 
pálido, andava descalço e mal vestido, além de ter o intestino cheio de vermes.  
Assinale a alternativa que indica quais são os vermes intestinais responsáveis pelo 

estado do Jeca e o que as pessoas devem fazer para não adquiri-los. 
  

(A) lombrigas e andar calçado. 
(B) lombrigas e lavar bem as verduras. 
(C) ancilóstomos e vestir-se bem.    

(D) ancilóstomos e andar calçado. 
 

 
 (ENEM-adaptado) – Leia o texto abaixo para responder as questões 29 e 30: 

 

Lagoa Azul está doente 
 

Os vereadores da pequena cidade de Lagoa Azul estavam discutindo a situação da saúde 
no município. A situação era mais grave com relação a três doenças: filariose 
(elefantíase), esquistossomose e ascaridíase (lombriga). Na tentativa de prevenir novos 

casos, foram apresentadas várias propostas. 
 

Proposta 1:  Promover uma campanha de educação da população com relação a 
noções básicas de higiene, incluindo fervura da água. 

 
Proposta 2:  Construir rede de saneamento básico. 

 

Proposta 3:  Melhorar as condições de edificação das moradias e estimular o uso de 
telas nas portas e janelas e mosquiteiros de filó. 

 
Proposta 4:  Realizar campanha de esclarecimento sobre o perigo de banhos em 

lagoas. 

 

29) Em relação à Esquistossomose, a situação é complexa, pois o ciclo de vida do verme 

que causa a doença tem vários estágios, incluindo a existência de um hospedeiro 
intermediário, um caramujo aquático que é contaminado pelas fezes das pessoas 
doentes. Analisando as medidas propostas, o combate à doença terá sucesso se forem 

implementadas: 
 

(A) 1 e 2.                       (B) 1 e 3.               (C) 3 e 4.                     (D) 2 e 4. 
    

 
30) Que propostas serão efetivas no combate da Ascaridíase se implementadas pela 
prefeitura?  

 
(A)1 e 3.    (B) 1 e 2.   (C) 2 e 3.    (D) 1 e 4.   

 


