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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 

 

 (Nova Escola) Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 4. 
 

As Amazônias 
 

Esse tapete de florestas com rios azuis que os astronautas viram é a  Amazônia. 

Ela cobre mais da metade do território brasileiro. Quem viaja  pela região não cansa de 
admirar as belezas da maior floresta tropical do mundo. No início era assim: água e 

céu. 
É mata que não tem mais fim. Mata contínua, com árvores muito altas, cortada 

pelo Amazonas, o maior rio do planeta. São mais de mil rios desaguando no Amazonas. 

É água que não acaba mais. 
SALDANHA, P. As Amazônias. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995. 

 

1)  O texto trata: 
 

(A) da importância econômica do rio Amazonas.  
(B) das características da região Amazônica.  
(C) de um roteiro turístico da região do Amazonas.  

(D) do levantamento da vegetação amazônica. 
 

2)  A frase que contém uma opinião é: 
 

(A) "cobre mais da metade do território brasileiro". 

(B) "não cansa de admirar as belezas da maior floresta". 
(C) “... maior floresta tropical do mundo". 

(D) "Mata contínua [...] cortada pelo Amazonas". 
 

3)  Na frase “Ela cobre mais da metade do território brasileiro”, o termo destacado 
refere-se a: 
 

(A) tapete  
(B) rios azuis 

(C) metade do território brasileiro 
(D) Amazônia. 
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4) Em relação à oração “Ela cobre mais da metade do território brasileiro”, é incorreto 
afirmar que: 
 

(A)  A oração destacada acima encontra-se na voz ativa. 
(B) Se reescrevermos essa oração na voz passiva teremos a seguinte estrutura: “Mais 

da metade do território brasileiro é coberto por ela”. 
(C) Na oração “Mais da metade do território brasileiro é coberto por ela”, o termo 
destacado é o agente da passiva. 

(D) O sujeito da oração “Ela cobre mais da metade do território brasileiro” é sujeito 
paciente, pois o mesmo sofre a ação verbal. 

 
5) O nome vocativo nos faz pensar em várias palavras ligadas à ideia de “chamar”, 
“atrair a atenção”: evocar, convocar, vocação e etc. Vocativo é justamente o nome do 

termo sintático que serve para nomear um interlocutor ao qual se dirige a palavra.  Com 
base nessas informações, leia a tirinha a seguir com bastante atenção e faça o que se 

pede: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Analise os seguintes trechos:  

 
I- “Olhe, Haroldo, eu recebi uma carta mentirosa!” 

II- “Talvez uma menina!” 
III- “Gaaa! O correio não filtra nada?!” 
IV- “Oh, rapaz. Um enigma!” 

 
Dos trechos acima, quais apresentam vocativo? 

 
(A) Apenas I e II. 
(B) Apenas I e III. 

(C) Todas. 
(D) Apenas I e IV. 
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LÍNGUA INGLESA 
 
Observe as imagens e leia o texto a seguir com bastante atenção. Depois, responda às 

questões de 6 a 9 assinalando a alternativa correta. 
 

World Soccer Champion 
 

          
Google images 

 
The first World Soccer Champion was in Uruguay in 1930. The winners were the 

Uruguayans. The man responsible for the organization of the championship was Jules 
Rimet, a French sport man. Brazil was the champion for first time in Sweden in 1958. In 

that year a great soccer player was playing for the first time in World Champion: Pelé. 
He was only seventeen years old. Then the Brazilians were champions again in Chile in 
1962, in Mexico in 1970 and in USA in 1994.  

(SIQUEIRA, Valter Lellis & PELLIZZON, Edson Leone. Go on: an English Course - 2. ed. São Paulo: Atual,2001). 
 

6) When was the first World Soccer Championship? 
 

(A) It was in 1930. 
(B) It was in Uruguay. 

(C) It wasn’t in 1930. 
(D) It was in 1931. 
 

7) Who was the responsible for its organization? 
 

(A) It was Pelé. 
(B) It was Jules Rimet. 
(C) Brazil was the responsible for. 

(D) They were Pelé and Jules Rimet. 
 

8) When was Brazil the Soccer Champion for the first time? 
 
(A) It was in 1958. 

(B) It was in 1970. 
(C) It was in 1974. 

(D) It was in 1962. 
 
9) How old was Pelé in 1958? 

 
(A) He was 16 years old. 

(B) He was 17 years old. 
(C) He was 15 years old. 
(D) He was an old boy. 
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10) Complete o texto com:  he, she, it, we, they: 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Assinale a alternativa que completa corretamente o texto: 
 
(A) He  -  She  -  They  -  We  -  It   

(B) She  -  He  -  We  -  They  -  She  
(C) It  -  She  -  They  -  We  -  He 

(D) He  -  She  -  It  -  She  -  It 
 

MATEMÁTICA 

 
11) A figura abaixo representa um quadrado de lado x + 5, podemos afirmar que a área 

desse quadrado pode ser expressa por: 
                        

(A) x2 + x  + 10 
(B) (B) x2 + 5x + 10    

(C) x2 + 10x + 25 
(D) x2 + 25  

 

12) Se quisermos fatorar a expressão 8a3x3 + 12a5x, o fator mais adequado para 
colocar em evidência é:   

 
(A) 4a3x          (B) 4a4         (C) a3x2            (D) 2a3x2 
 

13) Considere as expressões: 
 

I-  a2 – b2 = (a – b)(a + b) 
II- 4ab + 8b2 = a (2b + 4) 
III- 25a2 – 81 = (5a + 9)(5a – 9) 

 
(A) São todas falsas. 

(B) São todas verdadeiras. 
(C) Somente a II é verdadeira. 
(D) Somente I e III são verdadeiras. 

 
14) A expressão (x – y)2 + (x + y)2 é equivalente a: 

 
(A) 0                        
(B) 2y2   

(C) 2x2 + 2y2           
(D) 2y3 

 
15) Fatorando a expressão 11x – 11y, encontramos como resultado: 

 
(A) 11(x + y)   
(B) 11x + y  

(C) 11(x – y)  
(D) 11x – y  

 

x + 5 
 

MY SCHOOL FRIENDS 
This is Paul. ________ is a Greek student. That  is Paula. __________ is thirteen 

years old. Marek and Grenda are from Germany. _________ are German. My sister 

and I are American. _______are from Miami.  I have a pet. ___________ is a cat 

named Pussy. 
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HISTÓRIA 
 

16) A Inconfidência Mineira (1789) é considerada como o início do processo de 
emancipação política do Brasil. Os revoltosos pretendiam proclamar a Independência da 

região mineradora em relação a Portugal e usavam o lema “Liberdade, ainda que tardia” 
escrito em latim na bandeira do movimento (“LIBERTAS QUÆ SERA TAMEN”). 

Os principais objetivos dos conspiradores eram, exceto: 
 

(A) Proclamar a República no Brasil. 
(B) Abolir, de imediato, toda forma de trabalho escravo no Brasil. 

(C) Criar uma universidade em Vila Rica. 
(D) Incentivar a instalação de manufaturas em diversas regiões do Brasil. 

 
17) Reflita sobre os textos. 
 

Quanto à ação revolucionária propriamente dita, os inconfidentes tinham arquitetado um 
plano militar que deveria ser acionado no dia da derrama. 
 

Animai-vos, povo baianense que está por chegar o tempo feliz da nossa liberdade: o 

tempo que seremos todos irmãos, tempo em que seremos todos iguais. 
(Luiz Koshiba e Denize Manzi Frayze Pereira, História do Brasil) 

  

Os dois textos referem-se, respectivamente, aos movimentos conhecidos por 

Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana. Com base nos textos e no conhecimento 
histórico, marque a afirmativa correta sobre os dois movimentos: 
 

(A) Defendiam os interesses econômicos da classe dominante das metrópoles europeias. 

(B) Representaram os primeiros movimentos apoiados somente por grupos de 
intelectuais. 

(C) Foram influenciados pelos ideais dos pensadores iluministas do continente europeu. 
(D) Nenhum dos dois se preocupou com a situação dos escravos e pobres. 

 
18) Leia o texto. 
 

“Em janeiro de 1808, Portugal estava preste a ser invadido pelas tropas francesas 

comandadas por Napoleão Bonaparte. Sem condições militares para enfrentar os 
franceses, o príncipe regente de Portugal, D. João, resolveu transferir a corte portuguesa 
para sua mais importante colônia, o Brasil, que pode comercializar com outros países 

europeus, trazendo assim outras culturas para nosso país.”       Fonte: www.suapesquisa.com 

 

Sobre a vinda da Família Real para o Brasil são feitas as seguintes afirmações: 
 

I- Foi um ato voluntário e isolado de Portugal, sem vinculação com o contexto político 
europeu: 

II- Apesar do Bloqueio Continental, D. João continuou privilegiando o comércio com a 
França. 
III- No campo cultural o Brasil cresceu, pois foram construídas várias escolas,  

Academia de Belas Artes, Fundação do Museu Nacional, Criação do Jardim Botânico. 
IV- O comercio inglês foi favorecido em detrimento aos outros países europeus. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Somente II, III e IV estão corretas.  
(B) Somente II e IV estão corretas. 

(C) Somente III e IV estão corretas. 
(D) Somente I, II e III estão corretas. 

 

 

http://www.suapesquisa.com/biografias/napoleao.htm
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19) Leia o texto. 
 
Dias depois da chegada da Família Real, D. João fez um decreto que resultou tanto de 

negociações com a Inglaterra quanto da necessidade de abastecer o novo reino com 
mercadorias europeias, para completar ele assinou também o tratado de comércio e 

navegação que privilegiava as importações inglesas. 
Fonte: Livro Araribá 8º ano ( adaptado) 

 

O acontecimento histórico abordado no texto está diretamente relacionado a: 
  

(A) libertação dos escravos. 
(B) anistia de todos os presos das antigas rebeliões nativistas. 

(C) abertura dos portos brasileiros às nações amigas. 
(D) proibição da entrada de produtos ingleses na colônia. 
 

20) O dia 07 de setembro embora tenha sido de grande valor, não provocou rupturas 
sociais no Brasil. O povo mais pobre se quer acompanhou ou entendeu o significado da 

independência. A estrutura agrária continuou a mesma, a escravidão se manteve e a 
distribuição de renda continuou desigual. A elite agrária, que deu suporte a D. Pedro I, 

foi a camada que mais se beneficiou. 
 
De acordo com o texto acima, após a Independência do Brasil (1822), podemos dizer 

que nos tornamos um país:  
 

(A) completamente diferente de seu passado, sem qualquer laço com Portugal e com 
controle total de sua economia.  
(B) que ainda permitia a presença de sua antiga Metrópole, Portugal, em seus negócios, 

mas que alcançou completa independência econômica logo em seus primeiros anos.  
(C) moderno, industrializado e extremamente relevante no contexto internacional, 

graças à enorme contribuição da Inglaterra e dos EUA.  
(D) que manteve ainda grandes ligações com Portugal e uma economia agrária com a 

mão-de-obra predominantemente escravista. 

 
GEOGRAFIA 

 

21) Quase 30% das mercadorias mundialmente produzidas provém da indústria norte-
americana, a mais poderosa do mundo. Algumas indústrias que mais se destacam são as 

de alta tecnologia (automobilística, siderúrgica, construção naval, armamentos, entre 
outras). 
 

Entre as alternativas a seguir, assinale a que se refere à região industrializada mais 
tradicional dos Estados Unidos: 

 
(A) Vale do Silício.     
(B) Sun Belt. 

(C) Manufacturing Belt. 
(D) Planícies Centrais. 

http://www.suapesquisa.com/historiadobrasil/escravidao.htm
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22) Os Estados Unidos, que antes acolhiam imigrantes de todas as partes do mundo, 
atualmente impõem grandes obstáculos para a imigração, principalmente dos latino-
americanos. Isso porque o fluxo de imigrantes tornou-se extremamente intenso no início 

dos anos 90. Hoje há uma grande ampliação da patrulha que fiscaliza áreas de fronteira 
por meio de monitoramento e binóculos de visão noturna. 

 
Dentre os países abaixo, identifique aquele que mais sofre com as sanções impostas 
pelos Estados Unidos, com relação à imigração. 

 
(A) Cuba. 

(B) México. 
(C) Brasil. 
(D) Haiti 

 
23) O Canadá e os EUA formam a chamada América Anglo-Saxônica, a “América Rica”. 

Assim como os EUA, o Canadá foi colonizado principalmente, por ingleses, mas 
apresenta características diferentes.  
Sobre o Canadá, são feitas as seguintes afirmações: 

  
I- O crescimento de sua economia industrial se fez apoiado em investimentos 

estrangeiros, principalmente dos EUA, que controlam amplos setores da atividade 
industrial.  

II- A ocupação agrícola das áreas de tundra possibilitou que o Canadá se tornasse um 
dos celeiros agrícolas do mundo. 
III- Cerca de 90% da população concentra-se ao longo da fronteira com os Estados 

Unidos. 
 

São verdadeiras as afirmativas:   
(A) I e II. 
(B) II e III.  

(C) I e III.  
(D) I, II e III. 

 
24) Observe a imagem. Ela mostra um sinal de trânsito escrito em dois idiomas: francês 
e inglês. 

 
O país norte-americano que tem o inglês e o francês como 

línguas oficiais é: 
 
(A) Estados Unidos 

(B) México 
(C) Canadá  

(D) França 
 

Projeto Araribá, 9ºano - Geografia 
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25) Os aviões atirados contra as torres gêmeas do World Trade Center, em Nova York, e 
o Pentágono, em Washington, nos Estados Unidos, em 11 de setembro de 2001 são um 
marco na história do século XXI.  

Sobre esse atentado é incorreto afirmar que:  
 

(A) O terrorismo deve ser visto como uma prática inaceitável, 
na medida em que atinge pessoas indefesas e inocentes. 
(B) Constitui a única saída para resistir aos Estados Unidos, à 

maior potência econômica e militar do mundo atual. 
(C) O grupo fundamentalista islâmico Al Qaeda foi considerado 

o responsável pelos ataques. 
(D) Como conseqüência do ataque, os Estados Unidos e o 
Reino Unido atacaram o Afeganistão, sob a alegação de que o 

país estaria dando abrigo a Osama Bin Laden. 
 

CIÊNCIAS 
 
26) O esqueleto humano tem várias funções: 

 
I-   Promover a sustentação do corpo. 

II-  Proteger órgãos diversos e outras estruturas moles do corpo. 
III- Participar dos movimentos realizados pelo corpo, fornecendo inserções de certos 

músculos e atuando como alavanca.  
IV- Promover armazenamento de sais minerais, que podem ser utilizados pelo 
organismo se houver necessidade. 

 
Imagine um pianista dando um concerto a uma plateia atenta. Se, num passe de 

mágica, fosse possível retirar todo o esqueleto do corpo dele, as funções acima que 
seriam imediatamente anuladas e percebidas pela plateia são: 
 

(A) I e II.    (B) II e IV.   (C) III e IV.  (D) I e III. 
 

27) (SESI) Leia o texto abaixo: 
 

O PERIGO VOLTA COM AS AULAS 

 
Embora não haja pesquisas conclusivas sobre qual o limite de massa que as crianças 

podem carregar, médicos consideram que as mochilas, malas e bolsas não devem 
ultrapassar 10% da massa corpórea da criança.  
Segundo eles é pior transportar a carga em um dos lados, porque pode provocar um 

desequilíbrio muscular e predispor a um desvio lateral da coluna. E, como o esqueleto 
ainda está em crescimento, pode haver alterações de postura no futuro. 
Fonte : Santa Casa e Unifesp . O perigo volta com as aulas. O Estado de São Paulo, Caderno Educação.São Paulo, 8 
fev.2002. (Texto adaptado.) 
 

Ao afirmar que “[...] é pior transportar a carga em um dos lados, porque 
pode provocar um desequilíbrio muscular e predispor a um desvio lateral na 
coluna [...]” os médicos estão se referindo a: 

 
(A) lordose.    

(B) cifose.  
(C) escoliose.         

(D) lordose e escoliose. 
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28) Você já reparou quantas coisas diferentes nosso corpo é capaz de fazer? Podemos 
perceber o ambiente vendo, ouvindo, cheirando, apalpando, sentindo sabores. 
Recebemos informações sobre o meio que nos cerca através dos cinco 

sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. 
 

Todas as afirmativas sobre a audição humana e a percepção do ambiente estão corretas, 
exceto: 
 

(A) Por possuirmos duas orelhas, uma de cada lado da cabeça, conseguimos localizar a 
que distância se encontra o emissor do som. 

(B) Os órgãos do nosso corpo responsáveis pela percepção das ondas sonoras são as 
orelhas. 
(C) Além de perceberem os sons, as orelhas também nos dão informações sobre a 

posição de nossos corpos, sendo parcialmente responsáveis por nosso equilíbrio. 
(D) A única função do sentido da audição é de nos permitir a percepção dos sons do 

ambiente. 
  
 

29) Quando estamos gripados ou resfriados, geralmente temos 
dificuldade em sentir o cheiro das substâncias e muitas vezes temos a 

sensação de que o alimento está sem sabor. 
De acordo com a informação acima, marque a opção incorreta:  

 
(A) O olfato nos auxilia a identificar se o alimento está estragado. 
(B) O excesso de muco dificulta a chegada da substância de odor aos receptores 

olfativos e com isso há uma diminuição do sentido do olfato. 
(C) Quando estamos resfriados, temos a impressão de que falta algo no sabor dos 

alimentos. 
(D) O sentido do olfato e do paladar não estão relacionados, pois o sabor dos alimentos 
é percebido pela língua. 

 
 

30) Leia o texto abaixo:  
 
“Todo tremia, quase sem coragem de dizer o que tinha vontade. 

Por fim, disse, pediu. O doutor entendeu e achou graça. Tirou os 
óculos, pôs na cara de Miguilim...” “Miguilim olhou. Nem não 

podia acreditar! [...] Via os grãozinhos de areia, a pele da terra, 
as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de 
uma distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, 

tudo...”      (João Guimarães Rosa) 

 

 

Os fragmentos de textos sugerem que Miguilim era portador de miopia, deficiência visual 
que tem como causa uma: 
  

(A) anormalidade no bulbo ocular, que é mais curto, assim a imagem de um objeto é 
projetada depois da retina, proporcionando dificuldade de observar com nitidez objetos 

próximos.  
(B) anormalidade no bulbo ocular, que é mais longo, assim as imagens formam-se antes 
da retina, proporcionando dificuldade de observar com nitidez objetos distantes. 

(C) assimetria na curvatura da córnea, projetando imagens sem nitidez.  
(D) incapacidade de identificação de certas cores em função de um problema genético. 


