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Instruções
1  Este CADERNO DE QUESTÕES contém 38 questões numeradas de 1 a 35, com opção entre Inglês e Espanhol.
2  Após as questões objetivas, escreva uma redação contemplando um dos gêneros estudados ao longo do bimestre e, para a 

produção, utilize o espaço disponível para rascunho.
3  Confi ra seu CADERNO DE QUESTÕES. Caso esteja incompleto, tenha qualquer defeito ou apresente divergência, comunique 

ao aplicador para que ele tome as providências cabíveis.
4  ATENÇÃO: após a conferência, escreva e assine seu nome nos espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA com caneta esferográfi ca 

de tinta preta.
5  Não dobre, não amasse nem rasure o CARTÃO-RESPOSTA, pois ele não poderá ser substituído.
6  Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções identifi cadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas uma 

responde corretamente à questão.
7  No CARTÃO-RESPOSTA, preencha todo o espaço compreendido no campo correspondente à opção escolhida para a resposta. 

A marcação em mais de uma opção anula a resposta.
8 ATENÇÃO: Para preencher o CARTÃO-RESPOSTA, escolha uma das opções de língua estrangeira.
9  Utilize a FOLHA DE REDAÇÃO para transcrever a versão fi nal do seu texto.
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LÍNGUA INGLESA

1. Peter Brooks is a new teacher in your school. 
He is from Australia and he is married to your 
English teacher, Mrs. Lisa Brooks. He teaches in 
the morning and Mrs. Brooks in the afternoon. 
You don’t know him very well, but you always 
greet him politely, using what you’ve learned in 
Mrs. Brooks lessons.

With this information about the new teacher, 
which of the following greetings would you use 
to greet him?

a) Hi there, Peter!

b) Good morning, Mr. Brooks.

c) What’s up, man?

d) Hey, bro!

e)  Hello, Peter Brooks.

2. Hi. I’m Dan. I’m 11 years old. I’m from New 
Zealand and my country is wonderful. I study at 
Languages International School in Auckland, a 
big city in the North Island. My best friends are 
Chen and Kate. Chen is from Korea and he loves 
sports. Kate is British and she prefers arts and 
literature. My favorite sport is rugby, a popular 
sport here in New Zealand. Everybody loves it, 
and so does Kate. New Zealand’s team is known 
as “All Blacks” but its uniform is black and white. 
When we watch the match together, we like to 
paint our faces in black and white. It’s a lot of fun!

In the text, Dan talks about his best friends, Chen 
and Kate. They 

a)  study arts and literature at the same school.

b)  like the colours black and white because these 
are the rugby’s team colours.

c)  wear a black and white uniform at school.

d)  root for the same rugby team, “All Blacks”.

e)  are New Zealanders.

3. Timothy “Timmy” Tiberius Turner […] is a ten 
year old boy who is the main character of “The 
Fairly OddParents”, alongside his fairy godparents, 
Cosmo and Wanda. He’s described by the show’s 
theme song as “an average kid that no one 
understands”. Timmy’s parents, known as Mom 
and Dad, are neglectful of him and sometimes 
leave him under the care of his sadistic babysitter, 
Vicky. After a year of Vicky constantly making him 
miserable, Timmy was then given two magical 
fairy godparents, Cosmo and Wanda, and then 
later on a fairy godbrother, Poof, whom he wished 
for. […]

 TIMMY Turner. Fairly odd Parents. Available 
at: https://fairlyoddparents.fandom.com/wiki/

Timmy_Turner. Accessed: Jan. 18, 2020.

According to the text, what kind of family relation 
can we notice?

a) Vicky is Timmy’s sister.

b) Cosmo and Wanda are Timmy’s brother and 
sister.

c) Cosmo and Wanda are good parents.

d) Cosmo and Wanda are Timmy’s godparents.

e) Mom and Dad are the real names for Timmy’s 
parents.

LÍNGUA ESPANHOLA

1. El alfabeto español es un alfabeto latino. Hay 
algunas letras que no se usan tanto y algunas 
letras que existen en español, pero no en otras 
lenguas. Español es una lengua fonética: se lee 
tal como se escribe.

EL ALFABETO espanhol. ¡Es fácil!. Disponible 
en: https://www.esfacil.eu/es/gramatica/20-el-

alfabeto-espanol.html. Consulta: 3 ene. 2020.

¿Cuál la letra existe en el alfabeto español, pero 
no en el portugués?

a) La ñ, la ch y la ll.

b)  La ñ solamente.

c)  La k, la w y la y.

d) La ch solamente.

e) Los dos alfabetos tienen las mismas letras.

6.º ano Desafi o 1
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2. 

1

2

3

Los territorios en destaque en el mapa cor-
responden a los países hispanohablantes. Los 
países indicados con los números 1, 2 y 3 son, 
respectivamente 

a) España, México y Uruguay.

b) Estados Unidos, España y Argentina.

c) Estados Unidos, México y Argentina.

d)  México, España y Argentina.

e)  Canadá, España y Uruguay.

3. Lea el texto y  señale la alternativa que llena 
correctamente los huecos.

En  torre de Babel del mundo hay 
 7.000 lenguas, habladas por sus 7.300 

millones de habitantes. En ese maremágnum, el 
idioma español es  cuarto más poderoso, 
con el inglés en primera posición, lengua franca 
imbatible, y “ligeramente detrás del francés y el 
chino” (este se habla en  país más poblado 
de  Tierra, casi 1.400 millones).

 EL ESPAÑOL, el cuarto idioma más poderoso del 
mundo. El País. Madrid/Nueva York. 12 oct. 2019.

Disponible en: https://elpais.com/cultura/2019/10/11/
actualidad/1570806580_487492.html. Consulta: 18 ene. 2020.

a)  la – las – un  – el – una

b) el – las – un – el – la

c) una – unas – el – un – una

d)  la – unas – el – el – la

e) el – las – el – el – la

LÍNGUA PORTUGUESA

4. Leia este texto:

Olá, CHC*! Meu nome é Lara, tenho 10 anos. 
Adorei a edição 240 que fala sobre os parques 
nacionais. Na minha opinião, vocês poderiam 
publicar novamente sobre esse assunto. Seria 
legal escrever mais um pouco sobre a “natureza”, 
não é verdade?

Lara Cornachione. Marechal Cândido Rondon/PR.
FALA Aqui!  Ciência hoje das crianças. Disponível em: http://

chc.org.br/artigo/fala-aqui/. Acesso em: 2 jan. 2020.
*A sigla CHC se refere à revista Ciência Hoje das Crianças.

Pela leitura do texto, pode-se afirmar que se trata

a) de uma carta escrita pela redação de uma 
revista científica. O texto é destinado aos 
leitores dessa publicação e tem o objetivo de 
informar sobre os temas que ela aborda.

b) de uma carta escrita para uma revista científica 
por alguém que prefere não se identificar, mas 
faz elogios à publicação e revela que adora 
todos os números da revista.

c) de uma carta em que um leitor da revista dá 
sua opinião sobre determinada publicação 
feita por essa revista e sugere temas a serem 
abordados em edições futuras.

d) de uma carta publicada por um leitor de uma 
revista científica em seu blog pessoal com o 
objetivo de indicar a leitura de uma matéria 
sobre parques nacionais.

e) de uma carta em que um leitor de uma revista 
científica reclama para a redação da revista dos 
temas que ela aborda e sugere que ela trate 
de um tema diferente.

6.º anoDesafi o 1
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5. Considere o texto a seguir.

O dia marcado para a viagem amanheceu lindo  (frase exclamativa) Meu pai acordou bem 
cedo e fez todo mundo da família acordar cedo também  (frase declarativa afirmativa) Minha irmã 
mais velha acordou de mau humor e perguntou:  “Precisava acordar a gente assim tão cedo  (frase 
interrogativa)” Minha mãe estava animada e respondeu, brincando: “Se a senhorita não quer ir, não precisa 
se levantar  (frase exclamativa)”  Mas minha irmã não perderia esse passeio por nada nesse mundo 

 (frase declarativa negativa)  Assim, ela se levantou e se arrumou em menos de dez minutos. E eu 
observava tudo quietinha no meu canto, pensando: “De que adianta reclamar; para aproveitarmos bem 
o dia, temos de fazer sacrifícios, como acordar cedo  (frase exclamativa)”

Levando em conta que, nas lacunas, devem ser inseridos sinais de pontuação que expressem o sentido 
indicado entre parênteses, os sinais que completam corretamente as lacunas na ordem em que elas 
aparecem no texto são:

a) Sinal de exclamação; ponto-final; sinal de interrogação; sinal de exclamação; ponto-final; sinal de 
exclamação.

b) Ponto-final; sinal de exclamação; ponto-final; sinal de interrogação; sinal de exclamação; sinal de 
exclamação.

c) Sinal de interrogação; sinal de exclamação; sinal de exclamação; sinal de exclamação; sinal de interrogação; 
ponto-final.

d) Sinal de exclamação; sinal de interrogação; sinal de exclamação; ponto-final; ponto-final; ponto-final.

e) Ponto-final; ponto-final; sinal de interrogação; sinal de interrogação; ponto-final; sinal de interrogação.

6. Leia esta tira:

M
au

ríc
io

 d
e 

So
us

a 
Ed

ito
ra

 L
td

a

Considerando o texto verbal dessa tira, há uma palavra cujo antônimo pode ser formado pelo acréscimo 
de um prefixo. Qual é essa palavra?

a) Hora.

b) Acento.

c) Ônibus.

d) Toma.

e) Depende.

6.º ano Desafi o 1
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7. Considere os textos a seguir.

TEXTO I

M
on

ki
k/

Sh
ut

te
rs

to
ck

TEXTO II

[...] imagine um cenário em que a água fosse um elemento escasso na Terra. Primeiro, a temperatura do 
planeta aumentaria, plantações inteiras se perderiam por falta de irrigação, as florestas ficariam secas e 
sujeitas a queimadas, os animais sofreriam com a desidratação que, em um segundo momento, os levaria 
à morte. “Precisamos repor de forma equilibrada a água perdida diariamente pelo corpo através da urina, 
do suor e das fezes. Se a quantidade adequada não é reposta, entramos em um processo de desidratação 
e intoxicação e prejudicamos a eliminação de certas toxinas e metabólitos filtrados pelos rins” [...]

A IMPORTÂNCIA da água para uma vida saudável. Disponível em: https://cerpe.com.br/
importancia-da-agua-para-uma-vida-saudavel. Acesso em: 2 jan. 2020.

Embora pertençam a gêneros diferentes, tanto o Texto I quanto o Texto II tratam da importância da água 
para os seres humanos. Considerando as especificidades de cada gênero, marque a afirmativa correta.

a) A informação de que “Precisamos repor de forma equilibrada a água perdida diariamente pelo corpo 
através da urina”, presente no Texto II, é veiculada no Texto I por meio de texto não verbal.

b) O Texto II é um trecho de uma reportagem de divulgação científica. Esse gênero textual não admite 
a presença de texto não verbal, visto tratar-se de um gênero jornalístico.

c) O Texto I pertence ao gênero infográfico, que privilegia o uso de imagens, isto é, de textos não 
verbais, e, por isso, aborda os conteúdos científicos sem a seriedade que tais conteúdos exigem.

d) No Texto I, o texto não verbal que acompanha a informação de que o corpo é composto por 70% de água 
enfatiza a importância desse elemento mostrando sua proporção na constituição do corpo humano.

e) Uma das características dos textos de divulgação científica é dar ênfase a imagens catastróficas, como 
na primeira linha do Texto II, de modo a persuadir o leitor a se preocupar com o tema tratado.

6.º anoDesafi o 1
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8. Leia o trecho da notícia a seguir.

Bebê nasce dentro de ambulância 
do Samu, em Ponta Grossa

Segundo o Samu, a equipe foi chamada 
porque a mãe começou a sentir dores das 

contrações. Parto durou cerca de 20 minutos 
e, de 38 semanas, nasceu um menino.

Por G1 PR – 02/01/2020 18h15

Um bebê nasceu dentro da ambulância do 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência 
(Samu), em Ponta Grossa, na região dos Campos 
Gerais, na tarde desta quinta-feira (2).

Segundo o Samu, o parto durou cerca de 
20 minutos. O menino nasceu de 38 semanas, a 
caminho do hospital.

De acordo com a equipe médica, a mãe cha-
mou o Samu porque tinha começado a sentir as 
dores das contrações.

Quando foi colocada no veículo, conforme a 
equipe, os socorristas perceberam que ela estava 
em trabalho de parto e começaram a fazer os 
procedimentos necessários para a chegada do 
bebê.

[...]
BEBÊ nasce dentro de ambulância do Samu, em Ponta Grossa.  

G1. Disponível em: https://g1.globo.com/pr/norte-noroeste/
noticia/2020/01/02/bebe-nasce-dentro-de-ambulancia-do-

samu-em-ponta-grossa.ghtml. Acesso em: 2 jan. 2020.

Considerando esse texto e as características do 
gênero a que ele pertence, assinale a alternativa 
correta:

a) A predominância de verbos no passado 
indica que os fatos narrados aconteceram 
muito tempo antes de o texto ser publicado, 
apesar de permanecerem atuais.

b) O texto permite que o leitor reconstitua a 
sequência em que os fatos narrados aconte-
ceram, mesmo  que não tenham sido apresen-
tados na ordem cronológica que ocorreram.

c) Característica fundamental nesse gênero 
textual, a opinião do autor pode ser perce-
bida de maneira sutil pelo uso de expressões 
imprecisas, como “cerca de 20 minutos”.

d) Em notícias, a escolha das palavras na com-
posição do texto é muito importante e tem 
o objetivo principal de persuadir o leitor a 
adotar determinado comportamento.

e) As notícias são escritas em primeira pessoa 
do singular porque um dos objetivos desse 
gênero textual é colocar em evidência o pro-
fissional responsável pela escrita do texto.

9. Leia o texto a seguir.

O erro poético

O erro pode ser fonte de criação e fagulha 
poética. Até o erro produzido por ignorância 
ou desinformação. João Saldanha contou em 
crônica a discussão que viu num ônibus entre 
dois sujeitos. Um deles dizia com veemência:

— Você é um indivíduo sem crepúsculo!

Se eu ouvisse isso, ficaria maravilhado com 
a finura de percepção poética do litigante. Um 
indivíduo que não tem crepúsculo é decerto 
um que não conhece sutilezas, transições... Uma 
beleza, se bem que Saldanha adverte que o cara 
na verdade quis dizer “sem escrúpulos”.

[...]
TAVARES, Bráulio. O erro poético. Disponível em: http://
profmaralice.blogspot.com.br/2014/07/contraponto-o-

erro-poetico-os-equivocos.html. Acesso em: 2 jan. 2020.

Pela leitura desse trecho, pode-se concluir que o 
texto “O erro poético”

a) é uma crônica sobre o significado das palavras, 
 escrita por João Saldanha.

b) revela que João Saldanha se equivocava com 
o sentido das palavras.

c) faz referência a outro texto, uma crônica de 
autoria de João Saldanha.

d) tem o objetivo de enfatizar a ignorância de 
quem confunde o significado das palavras.

e) narra uma discussão entre João Saldanha e 
outro sujeito em um ônibus.

10. Leia os dois textos a seguir.

TEXTO I

Maior flor do mundo é 
encontrada na Indonésia

Os conservacionistas indonésios afirmaram 
que encontraram a maior espécime do que é 
considerada a maior flor do mundo.

A gigante Rafflesia tuan-mudae avistada – 
uma flor vermelha com manchas esbranquiçadas 
nas pétalas enormes – mede 111 centímetros 
de diâmetro.

É maior do que outra avistada há vários anos 
nas florestas do oeste de Sumatra, medindo 
107 centímetros.

MAIOR flor do mundo é encontrada na Indonésia.  Istoé. 
Disponível em: https://istoe.com.br/maior-flor-do-mundo-

e-encontrada-na-indonesia/. Acesso em: 3 jan. 2020.

6.º ano Desafi o 1
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TEXTO II

Por que as flores são tão caras?

[...]

Por que algo que você arranca 
da terra custa tão caro?

Há várias razões: as flores são delicadas, 
demandam bastante cuidado, são perecíveis, 
difíceis de cultivar, muitas vezes importadas 
e podem atravessar continentes até chegar 
às floriculturas.

Vamos tentar te explicar aqui por que aquele 
buquê de flores que você comprou custa caro.

[...]

Alto risco

Flores consideradas perfeitas são extrema-
mente frágeis – tanto fisicamente quanto de uma 
perspectiva de negócios.

[...]
 POR QUE as flores são tão caras? BBC News Brasil. 

11 ago. 2019. Disponível em: https://www.bbc.com/
portuguese/vert-cap-49048442. Acesso em: 3 jan. 2020.

Considerando os dois textos e as características 
dos gêneros a que cada um deles pertence, 
assinale a afirmativa correta:

a) O Texto I informa, de maneira objetiva e impar-
cial, um fato verídico, e o Texto II busca responder 
a um questionamento por meio de explicações 
fundamentadas.

b) Ambos os textos pertencem à esfera jornalís-
tica; o que os difere é o fato de que o Texto I é 
um fragmento de uma reportagem, e o Texto II  
um trecho de notícia.

c) Os textos pertencentes ao mesmo gênero do 
Texto I trazem informações que não “envelhe-
cem”, isto é, continuam atuais mesmo muito 
tempo depois de publicados.

d) O Texto II pertence a um gênero textual que 
tem como principal característica a veiculação 
de um fato que interessa a uma localidade 
específica, durante um tempo limitado.

e) O Texto I pertence a um gênero veiculado 
apenas de maneira impressa (jornais) e audio-
visual (telejornais), e o gênero a que pertence 
o Texto II é publicado exclusivamente on-line.

ARTE

11. 

Va
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Grafite de Banksy em muro nos territórios 
ocupados na Palestina em janeiro de 2010 .

Ch
ai

w
ut

/S
hu

tt
er
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k

Pintura rupestre de 4 000 anos atrás, em 
Nakhon Ratchasima, na Tailândia .

As imagens anteriores apresentam duas pinturas 
 realizadas em paredes ou rochas. A primeira é 
uma pintura contemporânea , e a segunda  pré-
-histórica. Apesar dos diferentes contextos sociais 
e épocas, é possível afirmar que elas têm algo 
em comum. Marque a alternativa que justifica 
corretamente essa afirmação.

a) A intenção ou função social, ou seja, um sen-
tido ritual ou mágico.

b) A vontade do ser humano de se manifestar 
por meio da arte.

c) A criação de mensagens visuais que criticam 
a sociedade.

d) O uso da técnica do estêncil para reproduzir 
imagens e fazer declarações fortes.

e) A crítica à sociedade e à política de maneira 
humorada e sombria.

6.º anoDesafi o 1
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12. Leia o texto a seguir.

O teatro de bonecos característico do país 
é o “Mamulengo” que [...] teria sido introduzido 
em Pernambuco, fortemente ligado ao boneco 
europeu e às temáticas do catolicismo alegórico 
da Idade Média, mantendo fortes características 
da comicidade popular [...]

O “Mamulengo” recebe também outros 
nomes: na Paraíba é conhecido como Babau; na 
Bahia, Mané Gostoso; em Minas Gerais e no Rio 
de Janeiro é chamado de João-minhoca; no Piauí 
e Ceará é Casimiro-Côco; no Rio Grande do Norte 
é João Redondo e em São Paulo é Briguela.

CRUZ, Ana Paula Almeida  da. Títeres: entre a magia e 
a mercadoria. Dissertação (Mestrado em Antropologia 

Social) – Universidade Federal do Paraná, p. 52; 57. 
2006. Disponível em: https://acervodigital.ufpr.br/

handle/1884/5940. Acesso em: 2 jan. 2020.

Considerando a origem e o desenvolvimento do 
teatro de bonecos popular brasileiro, é possível 
afirmar que

a) apesar da mudança de nome conforme a 
região, o  Mamulengo mantém as mesmas 
características, independentemente do local 
do Brasil em que se encontra.

b) o  Mamulengo perdeu o caráter popular ao se 
espalhar pelo Brasil, como ao receber o nome 
de Briguela, um personagem da Commedia 
Dell’arte.

c) o  Mamulengo apresenta caráter religioso 
ou popular conforme a região do país ; 
por exemplo, Babau tem caráter religioso , 
enquanto Mané Gostoso é popul ar.

d) o teatro de bonecos surgiu em Pernambuco 
e influenciou manifestações artísticas euro-
peias, com as temáticas religiosas alegóricas 
nacionais.

e) ao se espalhar pelo Brasil, o  Mamulengo foi 
ganhando particularidades de cada local, o 
que resultou em diferentes nomes para essa 
expressão popular.

HISTÓRIA

13. Contar o tempo é uma atividade praticada por 
diversos povos há muito tempo. Desde o século  VI 
antes de Cristo os egípcios observavam o Sol 
para organizar seu calendário; os babilônicos 
organizaram sua contagem do tempo observando 

os ciclos da Lua desde 5 séculos antes de Cristo. 
Os gregos da Antiguidade também utilizavam os 
ciclos lunares para sua periodização. Os romanos 
tinham variadas formas de contar o tempo , e seu 
calendário só foi organizado e padronizado no 
século I a.C. pelo general Júlio César. Nosso atual 
calendário foi baseado no romano e reorganizado 
no século XVI d.C.

Com base no texto anterior, identifique a única 
alternativa correta:

a) Há diferentes formas de organizar a contagem 
do tempo ; ela ocorre de acordo com a cultura 
e a necessidades de cada povo.

b) A contagem do tempo só foi praticada por 
culturas consideradas superiores, como a dos 
babilônicos, a dos egípcios, a dos gregos e a 
dos romanos, além da nossa, a atual.

c) Utilizar a Lua para a contagem do tempo 
produziu uma cultura  equivocada sobre a 
passagem do tempo.

d) Os povos egípcios, entre os povos da 
Antiguidade, foram os últimos povos a organi-
zar o calendário de acordo com o movimento 
aparente do Sol.

e) Os babilônicos, entre os povos da Antiguidade, 
foram os primeiros a organizar um calendário, 
o qual utilizamos ainda hoje.

14. Cada região do Egito tinha suas próprias divinda-
des e, consequentemente, seus próprios mitos de 
criação do mundo. Pouco a pouco, as inúmeras 
histórias e divindades iam sendo organizadas e os 
principais elementos que compunham seus mitos 
estavam relacionados com sua vida cotidiana. 

Indique a sentença que apresenta corretamente 
as diferentes explicações sobre a origem do 
mundo para os egípcios.

a) Mesmo com diferentes explicações, a huma-
nidade sempre associou as origens de sua 
existência de maneira clara, objetiva e perfei-
tamente racional e compreensível.

b) Apesar de culturas distintas, os mitos de cria-
ção são sempre muito parecidos, associando 
constantemente a criação do mundo ao Sol 
e às águas.

c) As explicações de diversas culturas sobre a 
origem do mundo e dos seres humanos está 
diretamente associada à ideia da existência 
de um único deus.

6.º ano Desafi o 1
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d) Os elementos da natureza estão diretamente 

relacionados com os modos de explicação 
encontrados pelos povos do passado de como 
surgiu o mundo e os seres humanos.

e) Os elementos da natureza eram desprezados 
nas explicações mitológicas sobre as origens 
do mundo ; privilegiava m-se as alegorias em 
que havia apenas a existência de seres irreais.

15. A prática da caça possibilitou aos seres humanos 
desenvolvimentos importantes, como a neces-
sidade de mobilidade e um certo domínio da 
paisagem, além de impedir o acúmulo de bens 
materiais e propriedades. Quando os humanos 
passaram a cultivar a terra, eles se obrigaram a 
dominar não apenas o espaço, mas também o 
tempo, conhecer as épocas de plantio, colheita, 
cheias e chuvas. Para garantir o trabalho deles, 
era preciso assentar-se – construir casas, aldeias, 
templos etc. Era necessário estabelecer regras, 
criar leis e aplicá-las.  Houve uma distribuição de 
atividades entre as pessoas, a qual acarretou dife-
renças marcantes entre alguns que tinham mais 
bens e outros que tinham menos bens.

Sobre as mudanças ocorridas entre o Paleolítico 
e o Neolítico, marque a alternativa correta.

a) Conhecer as épocas do ano de mais ou menos 
chuva e/ou calor, possíveis tempestades e, 
até mesmo, enchentes era uma preocupação 
exclusiva do Paleolítico.

b) No período Paleolítico  havia pouco ou 
nenhum deslocamento em busca de caça, 
tornando a dinâmica de vida sedentária.

c) A caça de animais do período Paleolítico tinha 
como objetivo único e exclusivo o forneci-
mento de carne para a alimentação do grupo, 
nada mais.

d) A necessidade de mobilidade foi adquirida, 
especialmente, por conta das atividades de 
caça; quando agricultor, o ser humano preci-
sou assentar-se.

e)  No período Neolítico  toda a produção era divi-
dida igualmente entre as pessoas do grupo, 
não havia  alguém com mais do que outro.

16. Em 3300 a.C., aproximadamente, os mesopotâmi-
cos desenvolveram os primeiros textos escritos. 
Eram, na maioria, registros comerciais, textos reli-
giosos, listas de produtos e cobranças de impos-
tos. Os escribas eram aqueles que dominavam 
essa técnica de registro; faziam marcas em placas 
de argila macia com uma ferramenta pontiaguda 
e depois colocavam essas placas para secar ao 
calor do Sol. Esse sistema simples de registro tor-
nou-se, gradualmente, uma maneira mais sofisti-
cada de escrita. Foram necessários cerca de 500 
anos para passar a um sistema mais complexo de 
registro, denominado escrita cuneiforme. Foi um 
passo muito importante para termos o sistema de 
escrita que usamos atualmente.

 Assinale a alternativa com a explicação cor-
reta sobre o desenvolvimento da escrita na 
Mesopotâmia.

a) A escrita mesopotâmica, denominada cunei-
forme, não contribuiu  para o desenvolvi-
mento da escrita utilizada atualmente por nós 
ocidentais.

b) O domínio da escrita pelos povos mesopotâmi-
cos foi influenciado exclusivamente pela escrita 
egípcia, não trazendo nenhum traço original 
mesopotâmico.

c) A escrita cuneiforme, criada há 500 anos, tinha 
como única função a produção de textos con-
siderados sagrados.

d) A escrita desenvolvida na região mesopotâ-
mica não passou por nenhuma adaptação ; 
tratava-se de um sistema complexo que repre-
sentava ideias e conceitos.

e) Os escritos mesopotâmicos estão entre os 
primeiros textos escritos  de que temos conhe-
cimento ; são datados, aproximadamente, do 
século IV a.C.

6.º anoDesafi o 1
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17. Observe, no mapa a seguir, o trajeto percorrido por um turista durante uma viagem.
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 Sabendo-se que a distância percorrida pelo turista é de 1,7 cm, a distância real é de

a)  460 km

b)  782 m

c) 782 km

d) 1 564 m

e) 1 564 km

18. Preencha as lacunas do texto a seguir com os termos adequados. Em seguida, assinale a alternativa  com 
os itens certos para completar o texto corretamente.

O movimento de  ocorre no sentido  e tem duração de 24 horas. Entre as 
consequências desse movimento, destaca-se a  dos dias e das noites. Já o movimento de 

 ocorre ao redor do(a)  com duração aproximada de  dias. 
Entre as consequências desse movimento, estão as(os) .

A alternativa que completa corretamente as lacunas é:

a) translação – leste/oeste – sucessão – rotação – Lua – 350 – fases da lua

b) rotação – oeste/leste – sucessão – translação – Sol – 365 – estações do ano

c) rotação – leste/oeste – composição – translação – Sol – 365 – fusos horários

d) rotação – leste/oeste – sucessão – translação – Lua – 365 – fases da lua

e) translação – oeste/leste – composição – rotação – Sol – 350 – fusos horários 

6.º ano Desafi o 1
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19. Observe as imagens a seguir.
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sol

sol

lua

lua

Terra

Terra

Com base nas imagens e nos seus conhecimentos 
sobre o assunto, pode-se afirmar que

a) no eclipse lunar, a Lua passa pela sombra da 
Terra.

b) o eclipse lunar ocorre durante a fase de lua 
nova.

c) o eclipse solar ocorre quando o alinhamento 
é Sol-Terra-Lua.

d) o eclipse lunar ocorre quando o alinhamento 
é Sol-Lua-Terra.

e) o eclipse solar ocorre durante a fase de lua 
cheia.

20. Observe a ilustração que representa as zonas 
térmicas da Terra:

SA
E 
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A

A

C

B

D

E

Com base na referida ilustração, pode-se afirmar 
que a letra

a) A representa a Zona Polar do Norte, que se 
situa entre o Círculo Polar Ártico (n.º 1) e o 
 Polo Sul.

b) B corresponde à Zona Temperada do Norte, 
que se situa entre o Trópico de Capricórnio 
(n.º2) e o Círculo Polar Ártico (n.º 1).

c) E representa a Zona Polar do Sul, que se situa 
entre o Círculo Polar Antártico (n.º 5) e o  Polo 
Norte.

d) D corresponde a Zona Temperada do Sul , que 
se situa entre a Linha do Equador (n.º 3) e o 
Trópico de Câncer (n.º 4).

e) C representa a Zona Intertropical , que se 
situa entre o Equador (n.º 3) e os trópicos de 
Câncer (n.º 2) e de Capricórnio (n.º 4).

6.º anoDesafi o 1
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21. Leia o texto a seguir.

Existiu um rico rei chamado Midas, que vivia 
com sua filha em um castelo repleto de fartura. 
Depois de prestar um favor ao deus Dionísio, 
este ofereceu a Midas uma recompensa. O rei, 
que além de rico, era ganancioso, pediu ao deus 
que lhe concedesse o “toque de ouro”, ou seja: 
tudo o que fosse tocado por ele se transformaria 
em ouro.

No início, Midas ficou extremamente alegre 
com seu novo poder, pois tudo o que ele 
encostava (objetos, pedras, areia, ramos) se 
transformava em ouro. Entretanto, quando o 
rei pediu seu jantar, ele não pôde se alimentar, 
já que qualquer alimento ou bebida em que ele 
encostava se transformava em ouro. Até a filha 
de Midas virou uma estátua áurea mediante o 
toque do pai.

Midas, arrependido de seu desejo, pediu a 
Dionísio que lhe retirasse o poder. Dionísio assim 
o fez. A princesa voltou à vida e Midas deixou de 
conseguir transformar os objetos em ouro com 
um simples toque.

O texto é mitológico, porque apresenta 
explicações

a) racionais e naturais para a realidade.

b) ilógicas e naturais para a realidade.

c) baseadas no ouro, que é um elemento da 
natureza.

d) que envolvem deuses e não trazem reflexões 
sobre a vida individual e social.

e) que envolvem deuses e trazem ensinamentos 
para a vida em sociedade.

22. Leia o texto a seguir.

[A transição da filosofia para a mitologia] 
começa pelos pensadores que foram chamados 
de “pré-socráticos” […]. Eles é que, tomando 
partido em particular do caráter impessoal dos 
primeiros deuses, imagens quase transparentes 
das realidades naturais que simbolizam (a 
desordem original no caso do Caos, a terra 
no de Gaia, o céu no de Urano), trataram de 
“secularizar” a mitologia, resgatando por trás 
dessas grandes divindades os elementos físicos 
que representavam (água, terra, ar e fogo).

FERRY, Luc; CAPELIER, Claude. A mais bela história da filosofia.
Trad. Clóvis Marques. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2017, p. 86.

Com base no texto apresentado, o que buscavam 
os primeiros filósofos gregos quando tentavam 
resgatar os elementos físicos por trás das grandes 
divindades que os representavam?

a) Compreender a causa primeira das coisas e 
do mundo.

b) Formular um pensamento político e definir o 
melhor tipo de governo.

c) Chegar a uma conclusão sobre o que é a vida 
boa na prática.

d) Inventar a escrita, a moeda, o calendário e as 
navegações.

e) Aceitar que o mundo foi criado a partir do nada.

23. Leia o texto a seguir.

Segundo uma tradição, que remonta aos 
próprios gregos antigos, o primeiro filósofo 
da história teria sido Tales de Mileto. Ele ficava 
indignado por “todas as coisas estarem cheias 
de deuses”. Dessa maneira, tentou explicar que 

 era a origem única […] de todas 
as coisas. […] Tales afirmava [que esta] era a 
substância fundamental de que todas as outras 
se compunham; se pulverizássemos bem as 
coisas, as dissecássemos ou as examinássemos 
de muito perto, encontraríamos não ferro, pedra 
ou carne, mas .

OS FILÓSOFOS pré-socráticos. Guia do estudante.  15 ago. 
2017. Disponível em: https://guiadoestudante.abril.com.br/

especiais/os-filosofos-pre-socraticos/. Acesso em: 31 dez. 2019

O termo que completa corretamente as lacunas 
do texto é
a) ar.

b) terra.

c) chama do fogo.

d) água.

e) carne.
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24. Leia o texto a seguir sobre o Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro.

Um dos mais imponentes e belos prédios do 
Rio de Janeiro, o Theatro Municipal, [...], é consi-
derado a principal casa de espetáculos do Brasil e 
uma das mais importantes da América do Sul. [...]

THEATRO Municipal do Rio de Janeiro. História.
Disponível em: http://www.theatromunicipal.rj.gov.

br/sobre/historia/. Acesso em: 16 jan. 2020.

Na fachada do Theatro Municipal do Rio de 
Janeiro, há uma inscrição indicando o ano do 
início e do fim de sua construção.

G
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Em que ano a construção do Theatro Municipal 
do Rio de Janeiro chegou ao fim?

a) 1906

b) 1909

c) 1911

d) 1904

e) 2111

25. O conjunto IN pode ser representado por meio 
de uma reta, na qual os pontos, igualmente 
espaçados, indicam números naturais. Essa reta 
recebe o nome de reta numérica.

0 1 2 3 4 5 6 ... 

Murilo construiu uma reta numérica para repre-
sentar números naturais e acabou usando letras 
para indicar alguns desses números.

22 25

B A C D

43

E

Qual o número natural representado pelo ponto C?

a) 26

b) 31

c) 40

d) 34

e) 30

26.  No quadro a seguir são apresentadas as populações 
dos três municípios do Brasil denominados Água 
Branca, de acordo com estimativas de 2019 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Município População estimada 
em 2019

Água Branca (AL) 20 196

Água Branca (PB) 10 234

Água Branca (PI) 17 411

IBGE. Disponível em: https://cidades.ibge.
gov.br/. Acesso em: 27 dez. 2019.

Quantos habitantes estima-se que esses três 
municípios tinham juntos em 2019?

a) 30 430 habitantes.

b) 47 731 habitantes.

c) 47 741 habitantes.

d) 47 831 habitantes.

e) 47 841 habitantes.

6.º anoDesafi o 1
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27. Leia as informações a seguir sobre o Estádio 

Jornalista Mário Filho , o Maracanã, na cidade do 
Rio de Janeiro.

Fechado em 2010 para ser totalmente 
reformado visando a Copa do Mundo de 2014, 
o Maracanã teve sua capacidade reduzida para 
78 838 pessoas, suficiente para ser o maior do 
país, mas insuficiente para estar até entre os 
20 maiores do mundo: atualmente, é o 23.º na 
lista liderada pelo Estádio Primeiro de Maio 
Rungrado, em Pyongyang, na Coreia do Norte, 
com capacidade para 150 000 torcedores.

O MARACANÃ é o maior estádio do mundo?  Guia 
dos curiosos. Disponível em: http://guiadoscuriosos.

uol.com.br/maracana/o-maracana-e-o-maior-
estadio-do-mundo/. Acesso em: 16 jan. 2020.

Que número obtemos ao arredondar o número 
que indica a capacidade do Maracanã para a 
dezena de milhar mais próxima?

a) 78 000

b) 79 000

c) 78 900

d) 80 000

e) 78 800

28. Sabendo que os mapas de ruas auxiliam muito na 
localização e no deslocamento das pessoas, Laura 
 compartilhou com seus amigos este mapa para 
indicar a localização de sua casa para seus amigos.

Quais dessas ruas representam retas paralelas?

a)  Rua Amapá e Rua Ouro Preto.

b)  Rua Belém e Rua Niterói.

c)  Rua Belém e Rua Amapá.

d)  Rua Belém e Rua Ouro Preto.

e)  Rua Caiobá e Rua Amapá.

29. Observe como Gabriel organizou as informações 
para a construção de retas paralelas, concorrentes 
e coincidentes.

Paralelas

Retas

Concorrentes Coincidentes

Que informação Gabriel deve escrever  nesse 
esquema no retângulo sobre retas coincidentes?

a) Têm todos os pontos comuns.

b) Têm apenas um ponto em comum.

c) Não têm pontos em comum.

d) Encontram-se formando um ângulo reto.

e) Não se encontram.

30. Há diferentes modelos de escadas, com diferentes 
ângulos de inclinação. Um dos modelos utilizados 
está representado a seguir.

1,25

2,30

O ângulo de inclinação dessa escada está repre-
sentado na figura a seguir , e um transferidor foi 
usado para medi-lo :

B

A
O
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Com base nas informações e na análise das 
figuras, é possível constatar que, nesse processo, 
houve uma transformação

a) física, pois a massa alterou suas propriedades 
e formou novas substâncias.

b) química, pois os ingredientes da massa libe-
raram calor para formar o produto.

c) física, pois os ingredientes passaram do estado 
líquido para o estado sólido.

d) física, pois as características da massa perma-
neceram inalteradas ao final do processo.

e) química, pois o pão, após ser assado, apresenta 
características diferentes da massa.

32. Os solutos são substâncias que se dissolvem 
no solvente. Um aluno adicionou uma colher 
de sal e uma colher de açúcar em um copo 
contendo água. Em seguida, misturou bem até 
que ambos os ingredientes fossem dissolvidos 
por completo. Nessa mistura, a  água é o solvente 
dos solutos, que são o sal e o açúcar.

Desse modo, a mistura feita pelo aluno pode ser 
classificada como

a) homogênea, porque os solventes se dissolvem 
completamente no soluto, formando diferen-
tes fases.

b) heterogênea, porque cada ingrediente forma 
uma fase diferente, podendo ser facilmente 
identificado .

c) homogênea, porque os solutos se dissolvem 
completamente no solvente, formando uma 
única fase.

d) heterogênea, porque são utilizados três 
ingredientes, levando à formação de três fases 
diferentes.

e) homogênea, porque os ingredientes formam 
duas fases, que podem ser visualizadas a 
olho nu.

Quanto mede AÔB?

a) 135°

b)  55°

c) 45°

d) 145°

e) 130°

CIÊNCIAS

31. Leia o texto e analise as imagens.

Para a produção de um pão, diferentes ingre-
dientes foram misturados até formar uma massa 
homogênea, conforme mostrado na Figura  1. 
Posteriormente, essa massa foi colocada no forno 
a 180 °C por 30 minutos e transformou-se no pão 
representado na Figura 2.

Figura 1
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Figura 2
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33. Cada tipo de resíduo tem um processo próprio 

de reciclagem. Na medida em que vários tipos 
de resíduos sólidos são misturados, sua recicla-
gem se torna mais cara ou mesmo inviável pela 
dificuldade de separá-los de acordo com sua 
constituição ou composição. O processo indus-
trial de reciclagem de uma lata de alumínio, por 
exemplo, é diferente da reciclagem de uma caixa 
de papelão.

BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Coleta seletiva.
Disponível em: www.mma.gov.br/cidades-sustentaveis/

residuos-solidos/catadores-de-materiais-reciclaveis/
reciclagem-e-reaproveitamento. Acesso em: 27 dez. 2019.

O método mais adequado para separar resíduos 
sólidos de diferentes composições misturados é

a) decantação, pois se baseia na diferença de 
densidade dos componentes da mistura.

b) peneiração, pois considera a composição dos 
diferentes materiais da mistura.

c) ventilação, pois possibilita separar os materiais 
mais leves por correntes de ar.

d) flotação, pois possibilita fazer a separação de 
materiais de tamanhos diferentes.

e) catação, pois possibilita separar os materiais 
considerando sua composição.

34. 
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Disponível em: https://www.shutterstock.com/pt/image-photo/

oil-flows-glass-water-417357682. Acesso em: 15 jan. 2020.

O melhor método para fazer a separação da 
mistura composta por dois líquidos (água e óleo), 
conforme mostrado na figura, é

a) centrifugação, pois o óleo é mais denso que a 
água e, por isso, pode ser separado por meio 
da aplicação de velocidade.

b) funil de separação, pois possibilita separar mis-
turas heterogêneas constituídas por líquidos 
de densidades diferentes.

c) separação magnética, pois possibilita que a 
água seja atraída por um ímã enquanto o óleo 
não sofre atração magnética.

d) destilação fracionada, pois esse processo é 
indicado para separar misturas homogêneas, 
como ocorre com a mistura entre água e óleo.

e) dissolução fracionada, pois esse método 
possibilita a separação de misturas formadas 
por diferentes líquidos.

35. O granito é uma rocha formada por um conjunto 
de minerais.

Sua composição é basicamente a seguinte:

• quartzo, um mineral incolor;
• feldspato, responsável pela variedade de cores 

(avermelhada, rosada e creme-acinzentada);
• mica, que confere o brilho à rocha.

TIPOS de Granito, características e composição.  Toda Matéria.
Disponível em: https://www.todamateria.com.br/tipos-de-

granito-caracteristicas-e-composicao/. Acesso em: 27 dez. 2019.
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Disponível em: https://www.shutterstock.com/
pt/image-photo/granite-texture-background-

stone-691018729. Acesso em: 15 jan. 2020.

Essa rocha pode ser classificada como uma mistura

a) heterogênea, pois os minerais que a compõem 
formam duas fases distintas.

b) homogênea, pois os minerais que a compõem 
formam uma solução gasosa.

c) heterogênea, pois os minerais que a compõem 
formam três fases distintas.

d) homogênea, pois os minerais que a compõem 
formam uma solução sólida.

e) homogênea, pois os minerais que a compõem 
formam uma fase única.

6.º ano Desafi o 1

P3_SIM_EF20_6_1B_MIOLO.indd   16 21/02/2020   17:08:53



17

SAEteensteens
INSTRUÇÕES PARA A REDAÇÃO

1 O rascunho deve ser feito no espaço apropriado.

2. O texto final deve conter, no máximo, 15 linhas.

3. A redação que apresentar cópia dos textos motivadores terá o número de linhas copiadas desconsideradas 
na correção.

4. O texto final deve ser escrito à caneta.

5. O texto deve ser escrito em prosa.

6. O texto deve conter todos os elementos da carta: local e data, vocativo, corpo do texto e assinatura.

7. Receberá nota zero, em qualquer uma das situações expressas a seguir, a redação que:

7.1 tiver até 7 (sete) linhas escritas, sendo considerada “texto insuficiente”.

7.2 fugir ao tema ou não atender ao gênero textual solicitado.

7.3 apresentar parte do texto de forma desconexa ao tema proposto.

TEXTOS MOTIVADORES

TEXTO I

W
ic

he
te

 K
et

es
uw

an
/S

hu
tt

er
st

oc
k

Disponível em: http://pinheiros.es.gov.br/morador-que-jogar-lixo-na-rua-sera-multado-pela-prefeitura-de-pinheiros/. Acesso em: 8 jan. 2020.

TEXTO II

Entre os animais que podem se proliferar no lixo, os que mais causam problemas à saúde das pessoas 
são ratos, baratas e mosquitos.

[...]

Sobre os ratos, o risco é a transmissão da leptospirose. Segundo a chefe da Divisão de Zoonoses e 
Intoxicações da Secretaria da Saúde, Tânia Portella, esta é uma doença endêmica transmitida por uma 
bactéria encontrada na água contaminada ou na urina dos roedores.

Já com as baratas, o problema é por onde elas passam. No lixo, estes animais podem ter contato com 
resíduos orgânicos como restos de papéis higiênicos, ou outros focos de bactérias e, ao entrarem nas casas, 
levam junto o risco de doenças.

[...]

Os mosquitos são um caso à parte que preocupam ainda mais a saúde da população. Especialmente 
nesta época do ano eles encontram no lixo o ambiente perfeito para colocarem seus ovos e multiplicarem 
os riscos de doenças como, por exemplo, a dengue.

[...]
Disponível em: www.blog.saude.gov.br/index.php/53136-lixo-mal-descartado-pode-causar-acidentes-e-doencas. Acesso em: 8 jan. 2020.
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SAEteensteens
PROPOSTA DE REDAÇÃO

Imagine que, próximo à sua casa, o lixo esteja acumulando-se na rua. Sabendo dos problemas de saúde 
que esse lixo pode causar à população, redija uma carta de reclamação, solicitando o seu recolhimento 
e sugerindo melhoras no sistema de recolhimento do lixo. Sua carta deve ser encaminhada à pessoa 
responsável pelo Setor de Limpeza Pública da Prefeitura Municipal de sua cidade.

RASCUNHO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
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