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 EMEF JOSÉ DE VARGAS SCHERRER 

6º  ANO -  AVALIATIVA - Coletânea de Atividade Pedagógica - CAPs 

Aluno(a): ________________________________________________Turma: _____________  

LÍNGUA PORTUGUESA  

Leia o texto com atenção para responder as questões abaixo. 
- Respostas rasuradas serão anuladas. 
- Cada questão possui apenas uma resposta correta. 
 

APAGÃO EM ESCALA PLANETÁRIA FESTEJARÁ O BRILHO DAS ESTRELAS 
 

Pouca gente ouviu falar de poluição luminosa, mas tal coisa existe e é um pesadelo na vida de 
astrônomo, pois rouba a beleza do céu estrelado. Não foram os astros que perderam o frescor, a 
humanidade é que iluminou intensamente a Terra e ofuscou a noite. 

A poluição luminosa é causada pelo excesso de iluminação urbana. [...] Para chamar a atenção 
para o problema, astrônomos de diversos países começaram a organizar algo como o dia mundial do 
céu escuro. A ideia é que as luzes das cidades fossem apagadas por alguns instantes. Isso em 18 de 
abril de 2005, quando seriam lembrados os 50 anos da morte de Albert Einstein. 

Revista O Globo, Rio de Janeiro. 

01 - Da leitura do texto, pode-se entender que a poluição luminosa é provocada  

(A) pelo brilho intenso das estrelas. 
(B) pela pouca iluminação de algumas cidades. 
(C) pelo excesso de iluminação urbana. 
(D) pela perda do frescor dos astros. 
(E) pelo excesso do brilho solar. 
 
02 - De acordo com o texto, o excesso de iluminação é uma preocupação para os astrônomos porque  
(A) dificulta a iluminação urbana. 
(B) ilumina excessivamente a cidade. 
(C) impede a plena observação das estrelas. 
(D) torna a noite ainda mais escura. 
( E) Nenhuma das alternativas acima estão corretas. 
 
03 - A questão central tratada no texto é a  

(A) economia de energia. 
(B) beleza das estrelas. 
(C) pesquisa dos astros. 
(D) poluição luminosa. 
( E) pesquisa dos planetas. 
 
04 - A finalidade desse texto é  
(A) informar a preocupação dos astrônomos. 
(B) denunciar os perigos de um apagão. 
(C) alertar sobre o consumo de energia. 
(D) valorizar o excesso de iluminação urbana. 
(E)  informar o excesso de poluição no planeta. 
05 - Da leitura do texto podemos afirmar que:  
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(A)  Não houve comunicação, pois é impossível entender o texto. 
(B) O texto está escrito em uma linguagem coloquial, com uso de gírias próprias da linguagem falada. 
(C) A linguagem do texto tem sentido real e verdadeiro, e nos passa uma informação. 
(D) Todas as respostas acima estão corretas. 
(E) Todas as respostas acima estão erradas. 
 

06 - Na oração “Pois rouba o céu estrelado.” A palavra céu é...   

(A) um substantivo.      
(B) um código. 
(C) uma mensagem. 
(D) um emissor. 
(e) um receptor 
 
07 - Na frase: “Quando seria lembrado os 50 anos da morte de Albert Einstein.” Podemos concluir que:   

(A) o termo sublinhado acima está escrito com letra maiúscula por ser um substantivo próprio, nome 
de pessoa. 
(B) o termo sublinhado está escrito com letra maiúscula por se tratar de uma pessoa importante para 
os astronautas. 
(C) apenas para chamar a atenção do leitor. 
(D) Pois Albert Einstein é o autor do texto. 
(E) todas as repostas acima estão corretas. 
 
MATEMÁTICA 

08 - Em Algarismo Romanos a soma de (12 + 11) vale: 
( A ) XXIII 
( B ) XXIIV 
( C ) XXI 
( D ) XVVIII 
( E ) XXXIII 
 

09 - No Brasil, tanto a independência como a República foram proclamadas no século XIX. Usando 

algarismos, Marque um X no número que representa esse século. 

( A ) 18 
( B ) 19 
( C ) 20 
( D ) 21 
( E ) 22 
 

10 - Lia somou a pontuação que atingiu na realização de 3 testes. 

O resultado dessa adição é: 
( A ) 6395 
( B ) 1643 
( C ) 1533 
( D ) 1534 
( E ) 1235 
 
11 - O número “dois milhões e quinze mil” é representado por: 

( A ) 2000015 
( B ) 2015000 
( C ) 2105000 
( D ) 2150000 
( E ) 2005000 
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12 - Veja abaixo a operação que Mauro escreveu em um quadro. 

O resultado dessa operação é:  
( A ) 20 
( B ) 23 
( C ) 32 
( D ) 66 
( E ) 69 
 
13 - Cláudio foi a uma loja de roupas e comprou 1 camisa, 1 blusa e 1 calça. Observe abaixo o preço 

dessas roupas compradas por ele. 
 
Qual foi o valor total dessa compra de Cláudio? 
( A ) R$ 35,00 
( B ) R$ 70,00 
( C ) R$ 75,00 
( D ) R$ 90,00 
( E ) R$ 95,00 
 
 
14 - Um grupo de alunos organizou uma Olimpíada de Matemática. 

A tabela apresenta o número de inscritos.  

Considerando os dados contidos na tabela, determine o número de meninas inscritas do 8º ano. 

( A ) 19. 
( B ) 17. 
( C ) 13. 
( D ) 12. 
( E ) 32 
 

GEOGRAFIA  

15 - Em linhas gerais, o espaço geográfico pode ser entendido como o espaço modificado pela ação 

humana. Sendo assim podemos dizer que o espaço geográfico é composto pelo espaço natural e 
pela sociedade: 
 
(A) Sim, pois tanto o espaço natural, como o espaço da sociedade representa o espaço geográfico. 
(B) Não, pois o espaço geográfico não tem nada haver com o espaço natural. 
(C) Não, pois o espaço geográfico não pode ser qualquer lugar. 
(D) Não, pois o espaço geográfico não pode ser modificado. 
(E) Todas as alternativas estão incorretas 
 
16 - A geografia dispõe de categorias que nos auxiliam no estudo do espaço geográfico, essas 

categorias são muito importantes para serem estudadas, diante dessas informações, quais são essas 
categorias que são tão importantes para o estudo da geografia:  
 

(A) Paisagem, território, região e lugar. 
(B) Paisagem, lugar e casas. 
(C) Lugares e escola 
(D) Somente lugares 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

 

https://brasilescola.uol.com.br/sociologia/sociedade-1.htm
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17 - A paisagem está sempre se transformando. Numa paisagem, encontramos elementos naturais, 

que são próprios da natureza e elementos culturais, que foram realizados pelo ser humano. Por isso, 

as paisagens são classificadas em dois tipos: 

(A) Paisagem natural e paisagem cultural (ou humanizada). 
(B) Paisagem natural e paisagem de lugares. 
(C) Paisagem social e paisagem vital. 
(D) Paisagens simples. 
(E) Todas as alternativas estão incorretas. 
 

HISTÓRIA 

18- De acordo com estudos, marque a alternativa que corresponde ao conceito da Ciência Histórica:  

(A) Estuda as ações do homem no espaço sem se preocupar com o tempo, estuda as ações do (B) 
(B) homem no tempo, sem se preocupar com o espaço.  
(C) Está relacionado a tudo que o ser humano modifica.  
(D) Estuda as ações do homem no tempo, sem se preocupar com o espaço.  
(E) Estuda as ações do homem no tempo e no espaço.  
 

19- Assinale a alternativa que apresenta corretamente o ano relacionado com o seu século:  

(A) Ano 1478, século XIV.  
(B)Ano 258, século II . 
(C)Ano 1789, século XV. 
(D)Ano 2015, século XXI. 
 

20- Os nossos ancestrais dedicavam-se à caça, à pesca e à coleta de frutos e vegetais, garantindo 

sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez 

esgotados os alimentos , viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar.  

 O texto refere-se ao movimento migratório denominado:  
 

(A) Penduralismo 
(B) Nomandismo 
(C) Êxodo rural  
(D) Transumância  
(E) Sedentário 
 

CIÊNCIAS 

Dadas as figuras analise-as e responda: 

 

21 - Exemplo de material reciclável por conta de sua transparência e que não quebra facilmente: 

(A) Vidro 

(B) Pet 
(C) Porcelanato 

(D) Alumínio 
(E) Papel 
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22 - Num aniversário, as sacolinhas surpresas foram feitas com caixinhas de leite que iriam para o 

lixo. Nesta situação ocorreu: 

(A) Reciclagem, pois o resíduo continuou servindo para a mesma coisa. 
(B) Reutilização, pois o que foi produzido não foi de resíduo. 
(C) Redução, pois foi comprado e produzido outro resíduo 
(D) Reciclagem, pois não produziu resíduo. 
(E) Reutilização, pois o resíduo serviu para outra coisa. 
 

23 - Analisando a figura podemos afirmar, em relação a 

água, que: 

(A) a água no planeta Terra é mais doce que salgada. 
(B) toda a água doce da Terra é basicamente líquida. 
(C) temos mais água salgada dos rios, no planeta Terra. 
(D) a água doce no nosso planeta apesar de pequena 
quantidade é bem distribuída. 
(E) todas as afirmativas erradas. 
 

24- Em nosso planeta, a água possui três estados e 

se modificam conforme a temperatura e pressão do 

ambiente. Abaixo apresenta um esquema sobre estes 

estados e mudanças. Analisando-o marque a 

afirmativa ERRADA: 

(A) O derretimento da água é o mesmo que fusão, 
ao passar do estado sólido para o líquido. 
(B) Quanto maior a temperatura (aquecimento), mais 
a água vai ficando vapor/gasoso. 
(C ) No ciclo da água ocorrem a fusão na formação 
de nuvens. 
(D) Com menos calor e energia do sol a água fica 
mais sólida. 
(E) todas afirmativas corretas  
 

 

 

INGLÊS 

25- Complete a frase com o verbo TO BE corretamente:  
 
__ They ____ Good boys. He _____ short and she _____ tall. 

(A) Is,are,is 
(B) Is,is,is  
(C) Are,are, are  
(D) Are, is, is  
(E) Is, is, are  
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26- Traduza corretamente os adjetivos: Pretty, crazy, polite, strong, fast:  

(A) Bonito, feio, gordo, educado alto  
(B) Bonito, louco, educado, forte, rápido  
(C) Bonito, craque, bonito, fraco, feio  
(D) Bonito, louco, político, forte, rápido  
(E) Bom, bonito, fresco, louco, rápido  
 
ARTES 

27 - A arte rupestre possui a característica de expressar elementos da cultura do homem pré-
histórico. Dentre esses elementos, destacam-se, nas pinturas rupestres: 
 

(A) O retrato das famílias, feito de forma realista, com o uso de carvão. 
(B) A descrição de cenas relacionadas com a vida política da pólis. 
(C) A descrição das trocas comercias intercontinentais. 
(D) A descrição de cenas de caça, rituais e símbolos cosmológicos. 
 
28 - Não se sabe, com exatidão, as razões para que o homem primitivo fizesse desenhos nas 
paredes das cavernas. Um das teorias mais aceitas sobre tais razões é que? 
(A) Havia necessidade de decorar suas casas, já que eles moravam nessas cavernas 
(B) Tenham sido utilizadas em rituais religiosos ou de caça, ou ainda gravação de cenas cotidianas. 
(C) Possa ser um código linguístico complexo, ainda não traduzido pelo pesquisador moderno. 
(D) Podem ser expressões de arte popular, semelhante ao praticado por artistas modernos de arte 
urbana. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

29 - O vôlei de quadra é uma modalidade esportiva coletiva, formada por duas equipes que jogam 

eu uma quadra de jogo dividida por uma rede ao meio. O objetivo é fazer com que a bola caia no 
chão da quadra adversária, ou que seu oponente não consiga jogar a mesma dentro do seu lado da 
quadra, ou jogando a bola na rede, ou jogando para fora. Quantos jogadores são utilizados ao 

mesmo tempo em uma partida de vôlei de quadra‽ 
 

(A) Cinco jogadores de cada lado, totalizando 10. 
(B) Sete jogadores de cada lado, totalizando 14. 
(C) Seis jogadores de cada lado, totalizando 12. 
(D) Quatro jogadores de cada lado, totalizando 8. 
(E) Dois jogadores de cada lado, totalizando 4. 
 

30- O tênis de mesa, também conhecido como pingue pongue, é um esporte derivado do tênis 

convencional, criado na Inglaterra, podendo ser um esporte individual ou coletivo. Estudamos em 

nossas aulas que existe um movimento muito comum realizado diversas vezes, o saque! Escolha a 

opção que abaixo que melhor responde o que é um saque no tênis de mesa. 

(A) O saque representa o momento em que você conquista o ponto final, ganhando a partida. 
(B) O saque representa o momento em que um jogador rebate a bola para fora. 
(C) O saque representa o início do jogo, ou uma disputa de ponto, consiste em bater na bola com a 
raquete, devendo ela quicar no seu lado da quadra e depois na quadra de seu oponente. 
(D) O saque representa o início do jogo. 
(E) O saque representa o movimento de jogar a bola na rede, dessa maneira o seu adversário 
pontua no jogo. 
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GABARITO 

 NOME DATA 

TURMA  NOTA 

Marque assim:  preenchendo toda a quadricula 
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