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INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA
1. Esta prova contém 18 questões, cada uma com 4 alternativas, das quais somente uma é correta, e 

uma Proposta de Produção de Texto. Assinale, no cartão de respostas, a alternativa que você 
julgar correta.

2. O cartão de respostas será entregue com o caderno de questões. Ele deve ser preenchido e devolvido
ao examinador ao término da prova.

3. Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Será anulada a questão em que for assinalada 
mais de uma alternativa ou que estiver em branco.

4. Assinale a resposta preenchendo totalmente, a caneta preta, o respectivo alvéolo, com o cuidado de 
não ultrapassar o espaço dele. Não assinale as respostas com “X”, pois essa sinalização não será 
considerada. Não use, em hipótese alguma, lápis ou caneta vermelha para assinalar a resposta.

EXEMPLO DE PREENCHIMENTO

5. Preencha os campos “nome” e “número” cuidadosamente para não ultrapassá-los.

6. Não rasure, não dobre nem amasse o cartão de respostas.
7. Não escreva nada no cartão de respostas fora dos campos reservados.
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PROVA BIMESTRAL 2 (P-1) – EF-6 – 6° ANO – 03/2022

LÍNGUA PORTUGUESA

1   Lis Leão é apaixonada por ciência e também por fotografia. [...] Ultimamente, Lis con-
seguiu unir suas duas paixões: na pesquisa que lidera, chamada e-Natureza, tem estudado 
como diferentes imagens de ambientes naturais são processadas e que tipo de reação e 
benefícios exercem sobre as pessoas. [...] Na entrevista a seguir, ela conta como tem feito 
exatamente isso!

Por Lucy Matos

De onde vem sua paixão pela natureza e pela ciência? 

Embora tenha nascido e crescido em São Paulo, capital, quando era criança ia muito 
para o litoral, com meus pais. Passava férias na casa da minha tia na Vila Caiçara, brincava 
com minhas primas. Depois, meus pais construíram uma casa em Peruíbe, então, entre mi-
nha infância e adolescência, frequentei muito a região da Reserva Ecológica da Jureia-Ita-
tins. Sou apaixonada pela Mata Atlântica e sempre que posso retorno para fazer observação 
de aves nesta região. [...]

MATOS, Lucy. Criança e Natureza. A natureza nos emociona, nos alivia.  
Disponível em: <https://criancaenatureza.org.br/entrevistas/natureza-nos-emociona-nos-alivia/>.  

Acesso em: 28 out. 2021.

Lucy Matos entrevistou Lis Leão. O objetivo desse trecho da entrevista é informar o leitor sobre:

A) como a entrevistada se sente em relação aos assuntos com os quais trabalha. 

B) o contato de Lis Leão com animais perigosos.

C) fotos dos animais da floresta.

D) as plantas do litoral.

2  Fazendeiro muda pedra de lugar e altera fronteira da França com a Bélgica

No momento em que decidiu mover uma simples pedra para o lado, um fazendeiro 
belga não imaginou o impacto que sua ação teria. Como a rocha é um marco para dividir 
a França da Bélgica, o ato fez com que os franceses perdessem parte do território para os 
belgas.

A confusão começou porque o homem se incomodava com a pedra no caminho sempre 
que usava um trator. 

JORNAL JOCA. Fazendeiro muda pedra de lugar e altera fronteira da França com a Bélgica.  
Disponível em: <https://www.jornaljoca.com.br/maluquices-edicao-171/>. Acesso em: 28 out. 2021.

É possível formar corretamente substantivos com as formas verbais “decidiu” e “dividir”, respectiva-
mente, de acordo com a alternativa:

A) decidido; dividido.

B) decidindo; dividindo.

C) decisão; divisão.

D) decididamente; divisível.
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PROVA BIMESTRAL 3 (P-1) – EF-6 – 6° ANO – 03/2022

3  As coisas

As coisas são

As coisas vêm

As coisas vão

As coisas vão e vêm

As horas

Vão e vêm

Não em vão
ANDRADE, Oswald de. Poesia completa. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

Se o trecho destacado não fizesse parte de um poema, mas de um texto em prosa que respeitasse as 
regras de pontuação, e estivesse inscrito em um só período, ele estaria correto na alternativa

A) “As coisas são as coisas vêm, as coisas vão as coisas vão, e vêm.”

B) “As coisas são, as coisas vêm, as coisas vão, as coisas vão e vêm.”

C) “As coisas, são as coisas, vêm as coisas, vão as coisas, vão e vêm.”

D) “As coisas são, as coisas vêm as coisas vão, as coisas vão e vêm”

4   Jerônimo trabalhou a vida inteira; e, apesar de haver sido sempre honrado, bom e 
virtuoso  nunca pode fazer fortuna. Aos cinquenta anos de idade, era tão pobre como quanto  
nascera, acrescendo a circunstância de que era chefe de numerosa família, a quem tinha 
forçosamente que vestir e alimentar.

Além de quatro filhas, tinha ainda três rapazes: João, Pedro e Manuel.

Quando João, o mais velho, completou vinte e um anos, chegou-se para o pai, e assim 
falou:

– Meu pai, já estou homem feito e quero ganhar a minha vida, correndo mundo, para 
ver se sou feliz.

[...]

João pediu pousada em casa dessa princesa, que se chamava Rosalina.

À hora da ceia, Rosalina chegou-se para ele:

– Meu hóspede, disse ela, em minha casa todo mundo é bem recebido; mas, quando 
nos sentamos à mesa fazemos sempre uma aposta. Vamos começar a cear: aquele que de 
nós dois que comer mais do que o outro, é senhor deste outro... Está feita a aposta?

O rapaz aceitou, sentindo-se com uma fome devoradora, em resultado da longa viagem.

Rosalina comeu muito; e, quando não podia mais, pediu licença para ir até à cozinha, 
ver um petisco que mandara preparar pelo cozinheiro.

PIMENTEL, Figueiredo. Os Três Cavalos Encantados. Histórias da Avozinha.  
Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000137.pdf>. Acesso em: 27 out. 2021.

Assinale a alternativa em que o trecho é formado por um sintagma nominal seguido de um sintagma 
verbal:

A) “Vamos começar a cear”

B) “João, Pedro e Manuel”

C) “O rapaz aceitou”

D) “Está feita a aposta?”
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5  A porta

Sou feita de madeira

Madeira, matéria morta

Não há nada no mundo

Mais viva que uma porta

Eu abro devagarinho

Pra passar o menininho

Eu abro bem com cuidado

Pra passar o namorado

Eu abro bem prazenteira

Pra passar a cozinheira

Eu abro de supetão

Pra passar o capitão

Eu fecho a frente da casa

Fecho a frente do quartel

Eu fecho tudo no mundo

Só vivo aberta no céu!
MORAES, Vinícius de. Disponível em: https://leiturinha.com.br/blog/10-poemas-famosos-para-ler-com-as-criancas/.  

Acesso em: 14 jan. 2021 

Qual trecho está construído em torno de um núcleo verbal?

A) “Mais viva que uma porta”

B) “Madeira, matéria morta”

C) “[...] a frente do quartel”

D) “Eu fecho a frente da casa”

6  O Miudinho

Ragarrão, avistando o príncipe, que lhe pareceu um anãozinho, comparado com ele, por 
não lhe chegar nem até os joelhos, exclamou:

– Oh (surpresa) Que homem tão miudinho (espanto) Que queres aqui, anão (dúvida)
PIMENTEL, Figueiredo. Histórias da Avozinha.  

Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000137.pdf>. Acesso em: 27 out. 2021.

Observe as indicações de atitudes entre parênteses, destacadas. Qual alternativa apresenta pontuação 
adequada de acordo com essas atitudes, respectivamente?

A) “Oh! Que homem tão miudinho! Que queres aqui, anão? 

B) “Oh! Que homem tão miudinho! Que queres aqui, anão! 

C) “Oh? Que homem tão miudinho! Que queres aqui, anão? 

D) “Oh Que homem tão miudinho! Que queres aqui, anão? 
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PROVA BIMESTRAL 5 (P-1) – EF-6 – 6° ANO – 03/2022

 Texto para as questões 7 e 8.

O livro que lia livros

Na rua de cima havia um sobrado sem portão, velho e abandonado, onde eles gostavam 
de brincar.

As crianças diziam que era mal-assombrado, mas ninguém nunca tinha visto fantasmas 
por lá... [...]

Que surpresa!

O cômodo estava muito diferente dos outros, arrumado e com mobília! Em uma das pa-
redes, chamava a atenção uma estante cheia de livros. E sentado em uma poltrona xadrez, 
um grande livro encapado de verde... lia outro livro!

- Olá, vocês! – disse ele – Será que podem me ajudar? Meu amigo Tartaronte perdeu-
-se em uma história e não consigo encontrá-lo! Já li uns duzentos livros e ele não está em 
nenhum!

O Livro parecia muito chateado. Embora não estivessem com muita vontade de ler, as 
crianças não podiam deixar de atender a um pedido como aquele. Além disso, a curiosida-
de era enorme! Onde já se viu um livro que lê? E o tal Tartaronte, que seria? Um bicho meio 
tartaruga, meio rinoceronte?

[...]

A busca foi um sucesso! Jana logo viu um, chamado Os últimos dias de Atlântida, e Lelo 
Achou O tesouro de Eldorado.

Quica mostrou aos amigos O enigma de Xambalá e o Livro encontrou Paititi, a cidade 
perdida. Começaram a ler. Em pouco tempo, a leitura foi ficando tão interessante, que Jana, 
Lelo e Quica se sentiram transportados para dentro dos livros.

AYMONE, Sandra. O livro que lia livros. Fundação Dpaschoal.  
Disponível em: <http://www.educardpaschoal.org.br/web/files/files/livros/O_livro_que_lia_livros_web.pdf>.  

Acesso em: 25 out. 2021.

7  Em relação à leitura, antes de atender ao pedido do Livro, as crianças se sentiam:

A) atentas.

B) curiosas.

C) assustadas.

D) desmotivadas.

8  A existência de um livro que lê e fala é uma ideia bem estranha no mundo real. Na história, a reação 
das crianças a esse fato ajuda o autor a:

A) enganar os leitores.

B) iludir as personagens.

C) criar verossimilhança.

D) apresentar a personagem Livro às crianças.

P1-EF6-2022.indd   5P1-EF6-2022.indd   5 23/02/2022   17:5023/02/2022   17:50
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 Poema para as questões 9 e 10.

CAPARELLI, Sergio. Disponível em: http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_infantil/img/sergio_caparelli5.jpg.  
Acesso em: 20 jan. 2022.

9  No poema, há uma mão desenhada com palavra “trabalho”, que se encontra à direita do resto do 
texto, composto em versos alinhados à esquerda, como é o mais comum. O objetivo do poeta, ao 
escrever o poema desta forma, foi 

A) ilustrar o poema sem criar efeitos de significado no texto. 

B) representar visualmente o que dizem os últimos versos.

C) opor as mãos do lavrador aos processos naturais.

D) criticar a desumanização do trabalhador.

10  No poema, os versos em que aparecem rimas são

A) “Farinha que o moinho moía” // “Debaixo do olhar do moleiro.”

B) “Antes de trigo fui semente. // que tuas mãos semearam”

C) “O que disse o pão ao padeiro? // Antes de pão, eu fui farinha.” 

D) “Semeio o trigo, colho o grão // Môo a farinha e faço o pão.”
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PROVA BIMESTRAL 7 (P-1) – EF-6 – 6° ANO – 03/2022

HISTÓRIA

11 Observe o mapa a seguir.

Considerando o mapa e o que você estudou sobre o Egito antigo é possível afirmar que

A) de sua formação até o seu declínio, a civilização egípcia ocupou apenas a região de encontro do 
Rio Nilo com o mar Mediterrâneo.

B) o Egito pode ser considerado uma dádiva do deserto da Líbia, visto que este forneceu recursos para 
sua existência.

C) os egípcios fundaram e desenvolveram seu império na área do litoral Mediterrâneo do deserto da 
Arábia.

D) a sociedade egípcia se desenvolveu em uma região desértica graças a utilização dos recursos for-
necidos pelo Rio Nilo.
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12  Leia o texto a seguir e responda à questão.

No caso da região andina, havia muitas etnias na forma de cacicado, especialmente ao 
norte, além de tribos agricultoras e de pastoreio. Quando os incas instituíram-se como refe-
rência militar e política, fundaram o [...] Império Inca por meio de acordo com chefes locais 
e caciques.

RAMOS, Paola Novaes. Estado, império, Tahuantinsuyu: uma reflexão sobre modelos racionais-legais de organização política e  
possíveis bases da legitimidade do império inca. In: Revista de Estudos e Pesquisas sobre as Américas. v.4, p. 57, 2010.

Glossário

Cacicado: Grupo politicamente organizado sob a chefia de um cacique.

O crescimento do Império Inca ocorreu:

A) por meio de conquistas de territórios e estabelecimento de acordos com as etnias conquistadas.

B) de maneira totalmente impositiva, pela rendição dos povos que faziam oposição ao imperador inca.

C) a partir da necessidade de novas terras cultiváveis, visto que Cuzco era uma capital com terras 
inférteis.

D) tendo como base as comunidades de agricultores independentes, que faziam opção por não obe-
decer ao Sapa Inca.

13  Leia o texto a seguir e responda à questão.

A entrevista de História oral é [...] uma relação entre pessoas diferentes, com experiên-
cias diferentes e muitas vezes de gerações diferentes. Em geral o entrevistado é colocado 
em uma situação [...] na qual é solicitado a falar sobre sua vida a uma pessoa [...] estranha 
[...] diante de um gravador ou câmera.

ALBERTI, Verena. Histórias dentro da história. In: PINSKY, Carla B. (org.). Fontes Históricas. São Paulo: Contexto, 2008, p. 178.

Sobre a História oral, sua prática só é possível se:

A) houver acesso a documentos escritos que comprovem a fala dos entrevistados.

B) as fontes aceitaram serem entrevistadas e contarem ao entrevistador suas memórias.

C) o entrevistado for uma pessoa idosa, pois o mesmo terá uma vasta experiência de vida.

D) existirem outras pessoas que confirmem o fato vivido pelo entrevistado, sendo sua palavra vazia.

14  Leia o texto a seguir e reponda à questão.

Há muito tempo [...] Michelet e Fustel de Coulanges nos ensinaram a reconhecer: o 
objeto da História é [...] o homem. Digamos melhor: os homens. [...] Por trás dos grandes 
vestígios [...] da paisagem, [...] por trás dos escritos [...] e das instituições [...] são os homens 
que a história quer capturar.

BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício do historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001, p. 52-54.

O saber histórico ocorre a partir da análise das fontes históricas e está preocupado:

A) com as ações dos seres humanos no espaço e no tempo.

B) em desvendar mistérios da natureza sem relação com as pessoas.

C) com lendas que possam conter histórias curiosas e sobrenaturais aos humanos.

D) apenas em mostrar como as instituições existem e são independentes dos indivíduos.
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PROVA BIMESTRAL 9 (P-1) – EF-6 – 6° ANO – 03/2022

GEOGRAFIA

15  Observe o mapa-múndi a seguir, que destaca quatro países:

Mapa-múndi

IBGE. Atlas geográfico escolar. 8.ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2018. p.32.

Considerando um lugar que esteja localizado no hemisfério oriental e na porção meridional do 
planeta,  é correto afirmar que essa localidade está situada:

A) na Argentina.

B) nos Estados Unidos.

C) na Austrália.

D) na China.

16  Uma turista viajou do Rio de Janeiro (RJ) a São Paulo (SP) utilizando a Rodovia Presidente Dutra. 

No trecho representado acima, de linha reta, a direção seguida pela motorista corresponde a: 

A) norte-sul.

B) oeste-leste.

C) noroeste-sudeste.

D) nordeste-sudoeste.
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17  Veja o título da reportagem publicada pelo site da revista National Geographic em setembro de 2020:

Populações tradicionais não são responsáveis por destruição da Amazônia

Embora “o caboclo e o índio” façam uso de fogo controlado na agricultura de subsistên-
cia, análise inédita mostra que o aumento recente nos focos de incêndio na Amazônia tem 
relação com o avanço do desmatamento ilegal.

KLEIN, Letícia; MADAGLIA, Thiago. Populações tradicionais não são responsáveis por destruição da Amazônia.  
National Geographic Brasil, Meio Ambiente, 05 nov. 2020. Disponível em: https://www.nationalgeographicbrasil.com/ 

meio-ambiente/2020/09/populacoes-tradicionais-indio-caboclo-queimadas-desmatamento-amazonia. Acesso em: 04 fev. 2022.

A partir da leitura e interpretação do título e do subtítulo da reportagem, é correto afirmar que:

A) Atraídos pela abundância de recursos naturais da floresta, os indígenas estão entre os principais 
agentes destruidores da Amazônia, sobretudo pela prática de queimadas, muito comum entre 
esses povos.

B) Historicamente os povos originários da Amazônia são os principais responsáveis pela destruição da 
floresta, que vai desde a ação de queimadas até a prática do desmatamento ilegal, práticas que já 
ocorriam antes mesmo da chegada de colonizadores.

C) Os povos originários da Amazônia não realizam nenhuma ação, por menor que seja, sobre o espaço 
natural da floresta que possa modificá-la ou prejudicá-la, o que os isenta de qualquer responsabi-
lidade sobre a sua destruição.

D) Embora pratiquem técnicas de pequenas queimadas para garantir a sua subsistência, os povos ori-
ginários da Amazônia não são responsáveis pela destruição da floresta, sendo causada em grande 
parte pelo desmatamento ilegal.

18  As imagens a seguir retratam a cidade do Rio de Janeiro em dois momentos distintos. A foto da 
esquerda apresenta as praias do Leblon e de Ipanema atualmente. A imagem à direita representa 
como provavelmente era a paisagem no mesmo trecho antes da ocupação da área com construções.

História Ilustrada. Disponível em: https://www.historiailustrada.com.br/2014/06/rio-de-janeiro-antes-e-depois.html. Acesso em: 08 fev. 2022.

Assinale a alternativa correta tendo em vista a transformação da paisagem apresentada nas imagens.

A) Mesmo com a ocupação humana, o espaço prevalece enquanto natural, dada a permanência da 
vegetação e do mar na paisagem.

B) A eliminação das características naturais da paisagem evidencia a perversidade das técnicas 
humanas  de transformação espacial, dado que não há necessidade de se transformar o espaço 
desta forma.

C) A manutenção das características naturais da paisagem, como o relevo e a vegetação, evidencia que 
as técnicas inventadas pelo ser humano não são suficientes para promover a ocupação dos espaços.

D) A modificação da paisagem apresentada evidencia o potencial das técnicas humanas em modificar os 
espaços naturais, dada a intensa ocupação da orla para diferentes usos e necessidades do ser humano.
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PRODUÇÃO DE TEXTO

 Leia atentamente a tirinha abaixo:

Reconte o episódio narrado na tirinha utilizando apenas linguagem escrita. 

Quando terminar, crie um título para essa história e, em seguida, releia o que escreveu para fazer a 
revisão do texto.

Revisão do texto

1. Quanto ao conteúdo e à estrutura do texto, verifique se: 

a. Você escreveu sobre todos os quadrinhos que compõem a tirinha; 

b. O trecho escrito correspondente a cada quadro pode constituir um parágrafo; 

c. No primeiro trecho, você deu informações suficientes sobre o cenário (onde ocorre o episódio) e as 
personagens; 

d. Nos trechos seguintes, você deu informações sobre as ações das personagens e sobre o que elas 
parecem pensar ou sentir enquanto agem;

– Caso considere que faltam informações, insira-as. 
– Se houver informações demais ou repetidas, suprima-as. 

e. Você reproduziu as falas das personagens. 

2. Quanto à linguagem, verifique se: 

a. Você escreveu corretamente todas as palavras;

b. Há sinais de pontuação finalizando as frases (altere o que lhe parecer necessário); 

c. Todas as frases e nomes próprios iniciam com letra maiúscula; 

d. Ao reproduzir as falas dos personagens, você criou novo parágrafo e inseriu travessão. 

3. Quanto ao título que criou, ele é adequado ao episódio? Se considerar que não, modifique-o. 
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