
 
RPOLÍCIA MILITAR DO PARANÁ 

ACADEMIA POLICIAL MILITAR DO GUATUPÊ 

COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
CURITIBA / LONDRINA 

TESTE CLASSIFICATÓRIO – 2019 – CADERNO DE PROVAS PARA O 6° ANO 
PROVA – 11/11/2018 – Horário: 08h30min – 11h30min 

 

Ensino Fundamental – 2019 
 

INSTRUÇÕES 
 
1. Verifique se este caderno de prova apresenta 7 páginas, contendo 30 questões e um rascunho para 

a produção de texto. 

 

2. Você receberá separadamente uma folha de versão definitiva de produção de texto e um cartão-

resposta. 

 

3. Confira o número de sua inscrição em todas as folhas do caderno de prova, no cartão-

resposta e na folha de produção de texto. 

 

4. Qualquer folha faltante, defeito na questão ou falha na impressão deve ser informada 

imediatamente ao Aplicador/Professor. 

 

5. Para cada questão, há somente uma resposta. 

 

6. Tome cuidado ao passar as respostas para o cartão-resposta: preencha completamente o campo 

referente à resposta de cada questão ( ● é a forma correta). 

 

7. Caso o cartão-resposta seja assinalado com mais de uma alternativa para uma mesma questão, 

esta será anulada. 

 

8. Use somente caneta esferográfica de tinta preta para o preenchimento do cartão-resposta e da 

folha de produção de texto. As questões do caderno de prova podem ser respondidas a lápis. 

 

9. A produção de texto (português) poderá ser feita primeiro no rascunho do caderno de prova a 

lápis e, depois, deverá ser passada a limpo na folha definitiva de produção de texto, a caneta e com 

letra legível. 

 

10. Você receberá, além do caderno de prova, um cartão-resposta e uma folha de produção de texto; 

não borre, nem rasure as respostas, pois NÃO serão fornecidas outras dessas folhas. 

 

11. O teste é sem consulta. Você deve ter sobre a carteira somente lápis, borracha e caneta de tinta 

preta. 

 

12.  Não é permitido utilizar calculadora, telefone celular, tablet ou qualquer tipo de equipamento 

eletrônico. 

 

13. A duração do teste é de 3 horas, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta e da 

folha de produção de texto. 

 

14. Ao término do teste, chame o Aplicador/Professor e entregue a ele o caderno de prova, incluindo 

a versão definitiva da produção de texto e o cartão-resposta. 

 

15. Caso tenha qualquer dúvida, chame o Aplicador/Professor que está em sua sala. 

 

16.  Qualquer tentativa de cola ou fraude acarretará no recolhimento e anulação da sua prova. 

 

17. Assine seu nome no local indicado. 

 

18. Você poderá destacar desta folha o campo respostas, caso queira conferir seu gabarito. 

 

 

 

Língua Portuguesa 

 

 

 

Matemática 

 

 

 

História e Geografia 

 

 

 

Ciências 

 

 

 

Produção de Texto 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

Leia o texto a seguir para responder à questão 1. 

 

Envelhecer não é brinquedo 

 

Cada filme da trilogia Toy Story acompanha uma lição rumo à 

maturidade. No primeiro Toy Story, as temáticas remetem à 

infância inicial. O principal apelo é o da imaginação 

desenfreada – toda criança já acreditou que seus brinquedos 

tinham vida. [...] Em Toy Story 2, Woody descobre que é raro, 

enquanto Buzz descobre que há vários como ele. É o 

aprofundamento de outra lição: a criança descobre que há várias 

como ela, mas ao mesmo tempo é preciso reforçar que ela é 

única e especial. [...] Toy Story 3 mostra Andy indo para a 

faculdade, momento tradicional na cultura do EUA em que o 

filho, enfim, “abandona” os pais. Ele precisa abrir mão dos 

elementos da infância, pois, todos sabemos, chega uma hora em 

que ela se torna incompatível com a nova fase. Mas isso rola 

sempre: crescer é um longo processo de se desencantar com os 

objetos que nos cercam.  

 
Envelhecer não é brinquedo In: Editora Abril. O lado sombrio da 

infância. Edição Especial Mundo Estranho. São Paulo, Abril, 2016- 

Adaptado. 

 

QUESTÃO 01 
 

Na reportagem acima, o autor demonstra uma conexão entre 

crescimento e brinquedos. A intenção do autor ao utilizar essa 

associação é mostrar que 
 

a) ir para a faculdade e “abandonar” os pais, como Woody em Toy 

Story 3 faz, é a marca mais importante na passagem da infância 

para a vida adulta. 

 

b) muitas crianças já imaginaram que seus brinquedos têm vida, 

sendo esse o principal apelo do texto, pois não há imaginação sem 

infância. 

 

c) a passagem da infância para a vida adulta é tranquila e sem 

grandes emoções, e a associação com brinquedos indica que 

crescer é como brincar. 

 

d) amadurecer não é algo fácil, as perdas e ganhos fazem parte do 

caminho; assim, crescer e abandonar a infância são partes 

necessárias da vida. 

 

 

QUESTÃO 02 
 

Analise o texto da imagem a seguir para responder a esta questão 

sobre fonética. 

https://g1.globo.com/sp/bauru-marilia/noticia/2018/08/29/bilete-feito-por-

menino-para-faltar-a-escola-vira-meme-e-ganha-versoes-feitas-por-bichos-

e-famosos.ghtml 

 

Este ano, um recado feito por um menino para tentar faltar à escola 

virou meme e ganhou diferentes versões. No trecho: “É verdade 

esse bilete”, há um erro de norma culta escrita que não prejudica a 

compreensão da mensagem. Isso ocorre porque há, na palavra 

bilhete, 

 

a) um encontro consonantal, pois a sequência de duas consoantes 

equivale a um só som.   

 

b) um hiato, pois um encontro vocálico equivale a um som.   

 

c) um dígrafo, pois a junção de duas consoantes equivale a um 

som.   

 

d) um ditongo, pois há dois fonemas em uma mesma sílaba. 

 

 

QUESTÃO 03 
 

Leia o trecho abaixo e observe as palavras destacadas. 

 

[...] Entre essas causas, os especialistas consideraram doença 

hepática alcoólica, doença cardiovascular, infecções, câncer, 

diabetes e overdose de drogas. [...] 
 

Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/texto-de-divulgacao-
cientifica.htm > Acesso em: 15 set. 2018. 

 

As palavras destacadas no trecho têm acentos de sílaba tônica. 

Assinale a alternativa com palavras que têm acento pelas 

mesmas regras das palavras “hepática”, “alcoólica” e “câncer”, 

respectivamente. 

 

a) fêmur, matemática, caráter 

 

b) ambulância, alcoólatra, português 

 

c) artística, horário, ênfase 

 

d) enigmático, médico, repórter 

 

 

QUESTÃO 04 
 

Leia o trecho que segue para responder a esta questão sobre norma 

culta. 

 

“além de primos lisandro 11 anos e simón 10 anos são melhores 

amigos durante um bom tempo lisandro foi privado de algumas 

brincadeiras com simón como andar de bicicleta.” 
 

Disponível em: <https://jornaldeboasnoticias.com.br/menino-cria-
bicicleta-para-pedalar-com-primo-cadeirante/> – Adaptado. Acesso 

em: 16 set. 2018. 
 

O trecho que você leu é o início de uma reportagem sobre a história 

dos dois primos. Mas o texto foi propositalmente apresentado com 

algumas falhas. Sua tarefa é assinalar a alternativa que o 

reescreve corretamente. 

 

a) Além de primos, Lisandro, 11 anos, e Simón, 10 anos, são 

melhores amigos. Durante um bom tempo, Lisandro foi privado de 

algumas brincadeiras com Simón, como andar de bicicleta. 

 

b) Além de primos, Lisandro 11 anos, e Simón 10 anos, são 

melhores amigos, durante um bom tempo Lisandro, foi privado de 

algumas brincadeiras com Simón, como andar de bicicleta. 

 

c) Além de primos, Lisandro, 11 anos e Simón, 10 anos são 

melhores amigos. Durante um bom tempo Lisandro foi privado de 

algumas brincadeiras, com Simón, como andar de bicicleta. 

 

d) Além de primos, lisandro, 11 anos, e simón, 10 anos, são 

melhores amigos. durante um bom tempo lisandro foi privado de 

algumas brincadeiras com simón, como andar de bicicleta. 
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QUESTÃO 05 
 

Observe as imagens que seguem e analise o plural dos 

substantivos. 
 

 

 
 

Disponível em: 

<http://www.cmlagoa 

santa.mg.gov. 

br/detalhe-da-

materia/info/fala-

cidadao/16824> Acesso 

em: 16 set. 2018. 

Disponível em: 

<https:// 

www.Mensagens10. 

com.br/mensagem/ 

5741> 

 Acesso em: 16 set. 

2018. 

Disponível em: <http:/ 

/webchurras.com. 

br/hamburguer-na-

churrasqueira/> Acesso 

em: 16 set. 2018. 

 

As imagens apresentadas têm as palavras: CIDADÃO, SEXTA-

FEIRA e HAMBÚRGUER, respectivamente. Ao fazermos a flexão 

de número desses substantivos, temos o seguinte resultado: 
 

a) cidadões, sextas-feiras, hambúrgueres. 

 

b) cidadãos, sextas-feiras, hambúrgueres. 

 

c) cidadãos, sextas-feira, hambúrgueres. 

 

d) cidadãos, sextas-feiras, hambúrguers. 

 

 

QUESTÃO 06 
 

Leia as duas frases que seguem e observe as palavras destacadas. 

 

1- Eu luto diariamente por uma vida melhor. 

2- Tomo café com leite quando acordo. 

 

Algumas palavras da Língua Portuguesa, apesar de escritas da 

mesma maneira, podem assumir diferentes significados e até 

pertencer a diferentes classes gramaticais. Em qual alternativa a 

palavra em negrito está na mesma classificação gramatical em 

relação às palavras destacadas nas frases 1 e 2? 

 

a) O acordo assinado não será considerado no contrato. 

 

b) Sérgio fez um acordo com seu pai. Ambos se ajudariam todos 

os dias. 

 

c) Minha vida é muito agitada, luto um pouquinho para vencer 

todas as batalhas. 

 

d) Minha amiga ainda sofre muito com o luto por ocasião da morte 

da irmã. 

 

 

QUESTÃO 07 
 

Para responder a esta questão sobre pronome, leia a tirinha. 

 
Disponível em: http://fotografia.folha.uol.com.br/galerias/27431‐ tiras‐

de‐ armandinho. 

 
 

 

Na fala do menino, no segundo quadrinho, aparece o pronome pessoal 

ele. Esse pronome se refere 

 

a) à palavra espaço, presente na fala da mãe no primeiro quadrinho. 

 

b) à palavra papai, empregada no primeiro quadrinho. 

 

c) à palavra algo, inserida na fala da mãe no segundo quadrinho. 

 

d) às palavras espaço e pai que aparecem no primeiro quadrinho. 

 

 

QUESTÃO 08 
 

Observe o humor na tira a seguir. 

Disponível em: <goo.gl/rwvi8M> Acesso em: 29 out. 2018 

 

O humor, nesse texto não verbal, acontece porque 

 

a) o vento foi tão forte que limpou a sujeira de Cascão, sugerindo que 

a sujeira teria passado para Cebolinha.  

 

b) após a ventania, os amigos Cascão e Cebolinha ficaram de mau 

humor, porque não poderiam mais brincar. 

 

c) o vento, sabendo que Cascão não gostava de tomar banho, soprou 

forte para limpá-lo. 

 

d) Cebolinha percebeu que Cascão preferia não brincar durante a 

ventania para não perder sua sujeira. 

 

 

QUESTÃO 09 
 

Leia o texto sobre variedade linguística. 

Disponível em: http://www.pgletras.uerj.br/palimpsesto/num19/ 

dossie/Palimpsesto19dossie01.pdf> Acesso em: 16 set. 2018. 

 

Nas conversas do dia a dia, dependendo do grupo, da idade, da região 

e de outros fatores, a língua se modifica e gera o que chamamos de 

variedades linguísticas. Considerando a fala das personagens 

relacionada a esse assunto, é correto dizer que 

 

a) devido aos erros apresentados em muitas palavras, o leitor passa a 

ter dificuldade em compreender o conteúdo textual. 

 

b) embora haja desvios da norma culta, as personagens estabelecem 

contato, porque é possível compreender o conteúdo da conversa. 

 

c) o texto não pode ser considerado correto, nem deve ser aceito, 

porque não está de acordo com a norma padrão da Língua Portuguesa. 

 

d) o impasse ocorrido entre a fala das personagens encontra-se nos 

erros apresentados no texto, em linguagem fora do padrão formal. 
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QUESTÃO 10 
 

Leia o seguinte parágrafo do livro O pequeno Príncipe. 

 

Vivi muito no meio de pessoas grandes. (...) Quando encontrava 

uma que me parecia um pouco lúcida, fazia com ela a 

experiência do meu desenho número 1, que sempre conservei 

comigo. Eu queria saber se ela era verdadeiramente 

compreensiva. Mas respondia sempre: "É um chapéu". Então eu 

não lhe falava nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de 

estrelas. Punha-me ao seu alcance. Falava-lhe de bridge, de 

golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava 

encantada de conhecer um homem tão razoável. 

 
Saint-Exupéry, Antoine. O pequeno Príncipe. Editora do Carmo, 2016, 

p. 6 

 

Sobre o trecho lido, considerando a leitura da obra, é correto 

dizer que as pessoas adultas 

 

a) não gostam de desenhos de chapéus. 

 

b) não costumam levar em consideração os desenhos mal feitos. 

 

c) não veem nada além do óbvio. 

 

d) gostam de ser questionadas quando algo não lhes parece 

compreensível. 

 

 

MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 
 

A bióloga Geisa analisou dois experimentos científicos no mês de 

abril deste ano, dos quais um precisou ser verificado a cada 4 dias 

e o outro a cada 6 dias. Cumprindo corretamente os prazos, a 

bióloga analisou, no dia 6 de abril, os dois experimentos. Seguindo 

esse raciocínio, qual foi o próximo dia que Geiza precisou 

analisar os dois experimentos? 
 

a) 10 de abril 

 

b) 12 de abril 

 

c) 18 de abril 

 

d) 30 de abril 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 12 
 

Em um condomínio vertical, há 8 prédios; em cada prédio, há 6 

andares com 4 apartamentos por andar. No mês de outubro, a taxa 

de condomínio de cada apartamento foi de R$ 225,00. 

Considerando todos os apartamentos, qual foi o valor total da 

taxa de condomínio do mês de outubro? 

 

a) R$ 5.400,00 

 

b) R$ 7.200,00 

 

c) R$ 10.800,00 

 

d) R$ 43.200,00 

 

 

 

 

QUESTÃO 13 
 

O percurso de uma corrida de rua é de 15 km. Qual é a fração do 

trajeto percorrido por um atleta quando completa 10 km? 
 

 
 

 

 

 

 

QUESTÃO 14 
 

Cauã, Sara e Guilherme dividiram a conta da pizzaria em três 

partes iguais. Porém, Cauã esqueceu sua carteira em casa e 

precisou emprestar dinheiro de seus dois colegas. Para pagar o total 

da conta, Sara contribuiu com R$ 39,00 e Guilherme com R$ 

42,00. Nessas condições, Cauã deverá devolver 

 

a) R$ 12,00 para Guilherme e R$ 15,00 para Sara. 

 

b) R$ 13,50 para Guilherme e R$ 13,50 para Sara. 

 

c) R$ 15,00 para Guilherme e R$ 12,00 para Sara. 

 

d) R$ 15,00 para Guilherme e R$ 27,00 para Sara. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15 

 

a) 7 seleções da África e 7 da Ásia. 

 

b) 5 seleções da África e 5 da Ásia. 

 

c) 5 seleções das Américas e 5 da Ásia. 

 

d) 11 seleções da África e 11 da Ásia. 
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QUESTÃO 16 
 

Em um município com 45.000 eleitores, 60% estão indecisos 

quanto à escolha do candidato à Prefeitura. A quantidade de 

eleitores indecisos 

 

a) está entre 15.000 e 20.000. 

 

b) está entre 20.000 e 25.000. 

 

c) é igual a 25.000. 

 

d) é maior do que 25.000. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 17 
 

Dadas as sentenças a seguir: 

 

e considerando os resultados das operações na forma decimal, é 

correto afirmar que 

 

a) A = C 

 

b) A ≠ C 

 

c) B = C 

 

d) A = B 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 18 
 

Um gari realiza a limpeza de uma praça, que tem o formato 

representado pela figura que segue. 

 

O perímetro dessa praça, em metros, corresponde a 

 

a) 229 m. 

 

b) 255 m. 

 

c) 256 m. 

 

d) 1.678 m. 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 
 

 Dona Maria divulgou, nas redes sociais, a sua receita favorita: 

 

Observando as quantidades de cada ingrediente da receita, assinale 

a alternativa que contém a informação correta. 

 

a) 1 kg de farinha de trigo equivale a 100 g. 

 

b) 100 g de açúcar é o mesmo que 0,01 kg. 

 

c) Para fazer o dobro da receita serão necessárias 45 g de fermento. 

 

d) A quantidade de leite e de óleo juntos totaliza meio litro. 

 

 

 

QUESTÃO 20 

 

a) 136 

 

b) 181 

 

c) 272 

 

d) 408 

 

 

 

 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
 

QUESTÃO 21 
 

Em 1548, foi implantada, no Brasil Colônia, uma forma de governo 

caracterizada pela centralização político-administrativa.  D. João 

III nomeou Tomé de Sousa para ser o seu primeiro representante na 

colônia e a quem todos deveriam obedecer. Esse governo foi 

concretizado com a 

 

a) instituição do Governo-Geral. 

 

b) instalação do Império. 

 

c) transferência da capital do Brasil, da cidade de Salvador para a 

cidade de Rio de Janeiro. 

 

d) Proclamação da República. 
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QUESTÃO 22 
 

O sistema de capitanias hereditárias foi utilizado pelo governo 

português no Brasil Colônia, visando dar continuidade à 

colonização. O território foi dividido em quinze faixas de terra e 

entregue a doze capitães donatários a quem cabia a sua 

administração. Porém, poucas capitanias obtiveram o resultado 

esperado. Assinale a alternativa que indica o nome das 

capitanias que prosperaram e seus motivos. 
 

a) Ilhéus, já que lá foi desenvolvida uma ampla produção 

manufatureira; Espírito Santo, que concentrava o comércio de 

artigos lusitanos. 

 

b) Pernambuco, já que a produção açucareira passou a render um 

lucro expressivo no comércio marítimo; e São Vicente, uma vez 

que a exploração da região, principalmente, com mão de obra 

indígena, passou a abastecer outras regiões da colônia. 

 

c) São Vicente e Porto Seguro, já que ambas capitanias se 

destacaram pela descoberta da presença de metais preciosos, como 

ouro e prata, a partir de 1532. 

 

d) Pernambuco, dado o comércio local desenvolvido em torno da 

captura e venda da mão de obra escrava indígena; e Bahia, onde 

foram instituídas feitorias comerciais portuguesas que visavam 

abastecer embarcações na rota para as Índias Orientais. 

 

QUESTÃO 23 
 

O Brasil é um país que integra a América do Sul. A grande 

extensão territorial proporciona ao país diversas características 

naturais e fronteira com quase todas as nações sul-americanas. 

Considere a localização e os aspectos geográficos do Brasil e 

assinale a alternativa correta. 

 

a) Pode-se dizer que o Brasil, em relação à Linha do Equador, 

localiza-se totalmente no hemisfério Sul. Já em relação ao 

Meridiano de Greenwich, encontra-se totalmente localizado no 

hemisfério leste. 

 

b) O Brasil é cortado ao norte pela Linha do Equador, ao sul pelo 

Trópico de Câncer e a oeste pelo Meridiano de Greenwich. 

 

c) O Brasil é banhado por dois oceanos: o Oceano Pacifico à Leste 

e o Atlântico à Oeste. 

 

d) O Brasil é o maior país da América do Sul. Nesse espaço só não 

faz fronteira com o Equador e com o Chile. A maior parte do Brasil 

encontra-se em uma zona intertropical. 

 

QUESTÃO 24 
 

O Brasil é um país com grande diversidade natural e cultural, o que 

permite que o seu espaço geográfico possa ser regionalizado a 

partir de critérios específicos. O Brasil é regionalizado, segundo o 

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), em 5 (cinco) 

regiões. Sobre a regionalização do Brasil, segundo o IBGE, é 

possível afirmar que 

 

a) o Brasil possui cinco regiões, entre elas a Amazônia, o Nordeste 

e o Centro-Sul. 

 

b) a Região Sul é composta por quatro estados: São Paulo, Paraná, 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 

 

c) os limites das regiões coincidem com os limites dos estados. 

 

d) a Região Sul é a maior região brasileira em extensão territorial. 

 

QUESTÃO 25 
 

Situado na região Sul do Brasil, o Estado do Paraná apresenta 

grande riqueza histórica, geográfica e cultural. Analise cada uma 

das afirmativas sobre o estado do Paraná, e assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

a) Os ramos verdes na bandeira do estado do Paraná representam a 

erva-mate e o pinheiro do Paraná (araucária). 

 

b) O extrativismo de erva-mate no estado do Paraná influenciou a 

sua emancipação política em relação ao estado de Santa Catarina, 

durante a Guerra do Contestado. 

 

c) A gralha azul é considerada um dos símbolos do Estado do 

Paraná em razão da sua importante contribuição para a preservação 

das araucárias. 

 

d) O barreado é um dos pratos típicos da região do litoral do 

Paraná, originado no período do tropeirismo. 

 

CIÊNCIAS 
 

QUESTÃO 26 
 

As plantas são seres vivos complexos que nascem, crescem, se 

desenvolvem, se reproduzem e morrem. Além disso, seu corpo 

possui várias partes, as quais apresentam funções específicas. Faça 

a correspondência entre as funções principais e as partes da planta. 

 

1. Sustenta outras partes do vegetal e permite o transporte de 

substâncias entre diferentes partes da planta. 

 

2. Responsável pela reprodução das plantas.  

 

3. Principal responsável pela realização da fotossíntese e da 

transpiração vegetal. 

 

4. Fixa a planta ao solo e faz a absorção de água e minerais. 

 

(      ) Raiz.  (      ) Caule.  (      ) Folha.  (      ) Flor. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de números 

que associa corretamente as principais funções às partes da 

planta. 

 

a) 1 – 4 – 3 – 2 

 

b) 4 – 1 – 2 – 3 

 

c) 4 – 1 – 3 – 2 

 

d) 3 – 4 – 1 – 2 
   

  



COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR – TESTE CLASSICATÓRIO 2019 – ENSINO FUNDAMENTAL PÁGINA 6 

 

QUESTÃO 27 
 

Os variados ambientes presentes no planeta Terra permitiram o 

surgimento de uma infinidade de seres vivos. O ser humano ainda 

não foi capaz de identificar completamente alguns deles. Para 

auxiliar no estudo e identificação das espécies animais, elas foram 

divididas em dois grandes grupos: invertebrados e vertebrados.  

 

Nos parênteses abaixo, marque 1 para a característica e os 

exemplos de animais invertebrados e marque 2 para a característica 

e os exemplos de animais vertebrados. 

 

1. Invertebrados 

2. Vertebrados 

 

(___) Peixes 

(___) Escorpião 

(___) Apresentam crânio e coluna vertebral para sustentação do 

corpo 

(___) Caracol 

(___) Não apresentam crânio e coluna vertebral para sustentação 

do corpo 

(___) Serpente 

 

Agora, assinale a alternativa que apresenta a sequência correta 

da associação entre as características e exemplos de animais 

invertebrados e vertebrados. 

 

a) 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 1 

 

b) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 2 

 

c) 2 – 1 – 1 – 1 – 2 – 2 

 

d) 1 – 1 – 1 – 2 – 2 – 2 

 

QUESTÃO 28 
 

O nosso organismo retira dos alimentos os nutrientes necessários 

para crescermos com saúde. Por isso, é importante adotar uma 

alimentação variada, bem cuidada e em horários regulares para ter 

disposição para nadar, brincar, estudar e realizar muitas outras 

atividades. Observe a imagem da pirâmide alimentar, que é um dos 

recursos para auxiliar no estudo sobre alimentação. 

 

 

Sobre a relação entre corpo humano e nutrição, analise as 

afirmações abaixo e assinale a alternativa correta. 

 

a) De acordo com a pirâmide alimentar, porções adequadas e 

diversificadas de cada grupo de alimentos são importantes para 

termos uma alimentação saudável, embora o consumo de um grupo 

isolado de alimentos seja suficiente para o fornecimento de todos 

os nutrientes que são necessários para a manutenção da saúde. 

 

b) Quanto mais calórico for o jantar, maiores serão os benefícios, 

pois o organismo terá suas necessidades nutricionais atendidas e 

melhores condições para enfrentar as atividades do dia seguinte, já 

que estocará energia durante a noite. 

 

c) De acordo com as substâncias contidas em maior quantidade, os 

alimentos podem ser classificados em construtores (dão energia ao 

nosso corpo), energéticos (constroem novos tecidos), e reguladores 

(regulam a distribuição da energia do nosso organismo). 

 

d) Os alimentos são importantes para o nosso corpo, porque 

favorecem o crescimento, dão energia e previnem as doenças. Para 

o nosso crescimento e desenvolvimento, precisamos nos alimentar 

com variedade, equilíbrio e moderação. 

 

QUESTÃO 29 
 

O solo tem grande importância na nossa saúde, mas, em muitas 

situações, ele não é bem cuidado. O lixo é depositado em lugares 

inadequados, o esgoto é lançado em valas descobertas, fezes e 

urina de animais ficam expostas no solo. Qualquer cidade precisa 

de saneamento básico, água encanada, sistema de esgoto, coleta de 

lixo e da conscientização da população para não jogar o lixo em 

lugares inapropriados. Sobre a relação entre saneamento básico e 

lixo, marque (V) para verdadeiro e (F) para falso nas frases abaixo. 

 

(___) No saneamento básico, que zela pela saúde do ser humano, 

estão o tratamento e o abastecimento de água, a rede de esgotos e a 

coleta do lixo. 

 

(___) A produção de lixo está ligada ao nosso consumo: quanto 

mais consumimos, mais lixo produzimos e mais recursos naturais 

utilizamos.  

 

(___) O líquido malcheiroso (chorume) produzido nos lixões, 

decorrente da decomposição da matéria orgânica, pode servir de 

adubo e, assim, enriquecer o solo.   

 

(___) O lixo composto por materiais como agulhas, seringas, gazes 

e medicamentos vencidos deve ser recolhido e levado para lixões 

onde será reciclado e reutilizado.  

 

(___) Os centros metropolitanos enfrentam cada vez mais 

problemas relacionados à poluição hídrica, devido aos efeitos do 

lançamento de esgoto residencial e industrial nas águas dos rios e 

mares. 

 

(___) Um dos problemas das grandes periferias do Brasil é a falta 

de saneamento básico. Essa situação favorece a transmissão de 

doenças, devido à grande quantidade de animais atraídos pelo lixo, 

como moscas, mosquitos, baratas, ratos e porcos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

a) V – V – F – F – V – V 

 

b) V – F – F – V – F – V 

 

c) F – V – V – F – V – F 

 

d) F – F – V – V – F – F 
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QUESTÃO 30 
 

O sistema locomotor é formado pela combinação de dois sistemas, que atuam juntos para garantir uma grande quantidade de movimentos: 

o sistema muscular e o sistema esquelético. O corpo humano é capaz de fazer vários movimentos devido às articulações, que são pontos 

de junção entre dois ou mais ossos. Assinale a alternativa que apresenta partes do corpo humano que contêm articulações móveis. 

 

a) ombro, joelho e cotovelo 

 

b) joelho, mão e orelha externa 

 

c) ombro, orelha externa e joelho 

 

d) cotovelo, panturrilha e joelho 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO 
 

Leia o poema de Paulo Leminski e observe a imagem do mapa do tesouro. 

 

TEXTO 1 

 

 

 

quem me dera 

um mapa de tesouro 

que me leve a um velho baú 

cheio de mapas do tesouro 

 

(LEMINSKI, Paulo. O bicho alfabeto. São Paulo: Companhia das 

Letrinhas, 2014, p. 55) 

TEXTO 2 

 

 

Imagine que você encontrou um mapa do tesouro!!! O que você fez? 

Achou o tesouro ou não? Qual foi o tesouro que você encontrou? 

 

Escreva uma narrativa, em primeira pessoa, que responda às perguntas 

anteriores.  

 

Não coloque título. Não assine, nem escreva seu nome no texto.  

 

Você deve usar no mínimo 7 e no máximo 10 linhas. 

 

 

 

   

 


