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LINGUAGENS

QUESTÃO 1

VOCÊ SABIA QUE...

...o Brasil é o país com maior diversidade de árvores no planeta? Foi o que mostrou um estudo de uma organização interna-
cional sem fins lucrativos, nunca feito antes: nosso território tem 8.715 espécies de árvores – isso representa 14% das 60.065 
espécies que existem no mundo. O segundo lugar é da Colômbia (5.776), seguida pela Indonésia (5.142). A região norte do Canadá 
e Groelândia têm o menor número de espécies, com menos de 1,4 mil.

Revista Recreio. 895,  ano 17. 4 mai. 17.

 

Disponível em: https://ciberia.com.br/estudo-revela-que-o-brasil-tem-a-maior-diversidade-de-arvores-do-planeta-14583. Acesso em: 15 set. 2017.

Qual é o país que tem a maior diversidade de árvores no planeta?

(A)  Brasil.

(B)  Canadá.

(C)  Colômbia.

(D)  Indonésia.

QUESTÃO 2

 
O futebol é um esporte de origem inglesa do século XIX. É considerado o esporte mais popular do mundo. Pode ser praticado 

tanto em quadras abertas quanto em quadras fechadas e, embora seja mais praticado por homens, também é praticado por mu-
lheres.

O futebol é uma modalidade muito comum em muitos eventos de âmbito internacional, tais como os Jogos Olímpicos e os Jogos 
Panamericanos. 

Disponível em: https://regrasdoesporte.com.br/conheca-todas-as-regras-para-jogar-futebol. html. Acesso em: 27 set. 2017.

No texto, o assunto principal é

(A)  futebol.

(B)  Jogos Olímpicos.

(C)  campeonato.

(D)  quadras abertas.
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QUESTÃO 3

Como é a sala de aula da sua escola? Tem mesas, cadeiras, muitos alunos? No mundo, nem todas são assim. As escolas são 
diferentes dependendo do país. 

Em uma escola nas Filipinas, por exemplo, os alunos são obrigados a ficar no corredor, enquanto o novo prédio não fica pronto. No 
Brasil, no Amazonas, crianças da zona rural estudam em um barco. Tem também uma escola para índios na mesma região. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folhinha/2015/10/1689164-veja-como-sao-as- salas-de-aula-em-20-paises-diferentes-do-mundo.shtml. Acesso em: 10 ago. 2017.

Qual é o assunto desse texto?

(A)  sala de aula.

(B)  mobiliário escolar.

(C)  crianças da zona rural.

(D)  escola indígena.

QUESTÃO 4

CADERNO

ANO 5 - Nº 5.680SÃO PAULO, DOMINGO, 1 DE OUTUBRO, 2017

TEMPO HOJE
Negócios   Finanças   Estilo   Viagem   Esportes  Tempo

São Paulo pode bater 
novo recorde de calor 
nesta sexta-feira

Temperaturas já estão acima da média de setembro e vão subir mais

IMPORTANTE

O calor em todo o estado de 
São Paulo já é notícia essa 
semana e a temperatura prome-
te subir mais nesta sexta-feira 

(15). A capital paulista 
pode bater novamente 
recorde de calor do inver-
no superando a tempera-

tura desta quinta 
(14) e até se aproxi-
mar do recorde do 
ano.

Disponível em: http://areadetreino.com.br/correr-no-calor-requer-cuidados-especiais/. Acesso em: 15 set. 2016.

Disponível em: https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/sao-paulo-pode-bater-novo-recorde-de-calor-nesta-sexta-feira,8378efffaa48091c16dd172e154acc4a8q4ska6j.html. Acesso em: 15 set. 2017.

Esse texto é uma

(A)  notícia.

(B)  entrevista.

(C)  carta.

(D)  fábula.
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QUESTÃO 5

Disponível em: http://www.tvsinopse.kinghost.net/art/m/mauricio-de-sousa.htm. Acesso em: 25 de set. de 2017.

Mauricio de Sousa  é um cartunista e empresário brasileiro. Criou a “Turma da Mônica”, e vários outros personagens de histó-
rias em quadrinhos. Ele é membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira nº 24. É o mais famoso e premiado autor 
brasileiro de história em quadrinhos.

Disponível em: https://www.ebiografia.com/mauricio_de_sousa/. Acesso em: 25  set. 2017. (Adaptado)

Na frase, “Ele é membro da Academia Paulista de Letras, ocupando a cadeira nº 24”, o termo em destaque pode 
ser substituído por 

(A) Turma da Mônica.

(B) Mauricio de Sousa.

(C) vários personagens.

(D) histórias em quadrinhos.

QUESTÃO 6

Disponível em: http://agenciaalagoas.al.gov.br/noticia/item/. Acesso em:  25 set. 2017.

Na foto as crianças estão

(A) bravas.

(B) felizes.

(C) tristes.

(D) nervosas.
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QUESTÃO 7

Disponível em: https://www.google.com.br/maps/dir/. Acesso em: 15 ago. 2017.

Esse texto serve para

(A)  explicar o caminho para chegar ao Parque Ibirapuera.

(B)  informar a população sobre a abertura do parque. 

(C)  recomendar o passeio para o Parque Ibirapuera.

(D)  divulgar um parque na cidade de São Paulo.

QUESTÃO 8

Disponível em: http://www.surdosol.com.br/wp-content/uploads/2017/09/7648c91e-7c01-4537-9138-05e2f2c76e48.jpg. Acesso em: 25 set. 2017. (adaptado)

No anúncio, o local do evento será

(A) das 8h30 às 16h.

(B) no dia 24 de setembro.

(C) no Parque Ecológico da Moçota.

(D) na sensibilização da pessoa surda.
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QUESTÃO 9

Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/estabelecimento/25-de-marco/. Acesso em: 15 set. 2017.

Parece uma grande bagunça, mas a região da Rua 25 de março tem lá a sua organização. Siga o nosso guia de ruas e não 
se perca:

1. LADEIRA PORTO GERAL

Especialidade: bijuterias, armarinhos e fantasias para festas.

2. RUA DA CANTAREIRA

Especialidade: embalagens (caixas, sacolas e sacos personalizados). 

3. RUA BARÃO DE DUPRAT

Especialidade: presentes diversos, brinquedos e itens de decoração.

4. RUA 25 DE MARÇO

Especialidade: a partir do nº 442 há várias lojas de tecidos, cortinas e itens para a casa. Em seguida surgem galerias com 
artesanato, eletrônicos, roupas etc.

 HIRATA. Giselle. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/especial/2017/descubra-sao-paulo/2017/04/1873781-25-de-marco-saiba-o-que-encontrar-no-centro-de-compras-mais-movimentado-da-cidade.shtml. 

Acesso em: 14 ago. 2017.

De acordo com o texto, as lojas de brinquedos são encontradas na 

(A)  Ladeira Porto Geral.

(B)  Rua da Cantareira.

(C)  Rua Barão de Duprat.

(D)  Rua 25 de março.
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QUESTÃO 10

 

 Revista Guia dos Pets. Edição 1. 2017.

O nome da reportagem que explica os riscos da obesidade para a saúde do cachorro é

(A)  Adoção.

(B)  Sim senhor!

(C)  Fofura.

(D)  Macho X Fêmea.

QUESTÃO 11

AKITA INU
FICHA TÉCNICA

Tamanho: de 61 cm a 67 cm Temperamento: calmo, fi el, dócil e receptivo

Peso: de 49 kg a 58 kg
Pelagem: pelo externo duro e reto, subpelo 
macio e denso

Cores: vermelho-fulvo, tigrado e branco

Revista Meu Pet. Edição 50. Editora Escala, p.18. 

Quanto pesa um cachorro Akita?

(A)  de 49 kg a 58 kg.

(B)  de 61 cm a 67 cm.

(C)  49 kg a 61cm.

(D)  58 kg a 67 cm.
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QUESTÃO 12

QUAL É A MANEIRA CERTA DE ESCOVAR?

       
• Escove as superfícies voltadas para a bochecha dos dentes superiores e, depois, dos inferiores.
• Escove as superfícies internas dos dentes superiores e, depois, dos inferiores.
• Em seguida, escove as superfícies de mastigação.
• Para ter hálito puro, escove também a língua, local onde muitas bactérias ficam alojadas.

Disponível em: http://www.colgate.com.br/pt/br/oc/oral-health/. Acesso em: 26 set. 2017. 

Esse texto serve para

(A)  indicar o uso da pasta de dente. 

(B)  ensinar como escovar os dentes. 

(C)  mostrar a marca da escova de dente.

(D)  aconselhar a limpeza diária dos dentes.

QUESTÃO 13

Esta pintura é sobre uma língua universal onde todos os surdos no mundo estão unidos. “Nós apoiamos e reconhecemos nossa 
língua de sinais, considerando que cada país tem sua própria língua”, afirma a artista Nancy Rourke. 

Disponível em: http://www.nancyrourke.com/globalsigns.htm. Acesso em: 27 set. 2017. (adaptado)

De acordo com o texto, a obra representa

(A) o ouvinte com sua língua e cultura própria. 

(B) a língua universal dos surdos unidos no mundo.

(C) a identificação da língua de sinais de cada país.

(D) o apoio e o reconhecimento da língua portuguesa.
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QUESTÃO 14

Fernanda Machado é uma artista plástica, atriz e poetisa surda brasileira. Ela explora em suas obras sua experiência com a 
surdez. Pinturas, esculturas e gravuras que trazem à tona desde representações de grandes nomes da história da educação de 
surdos no Brasil até questões relativas às barreiras encontradas e superadas por pessoas surdas. “As telas e esculturas são fruto 
de sua sensibilidade e percepção artística dentro da cultura visual e gestual da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), tendo como 
objetivo revelar ao público um pouco da experiência cultural dos surdos brasileiros“, diz o site oficial da artista. 

Disponível em: https://culturasurda.net/2011/12/12/fernanda-machado/. Acesso em:  27 set. 2017.

Qual é a profissão de Fernanda Machado?

(A)  médica, poetisa e atriz.

(B)  cantora, artista plástica e atriz.

(C)  professora, artista plástica e atriz.

(D)  artista plástica, atriz e poetisa surda.

QUESTÃO 15

Disponível em: https://sportsregras.com/basquetebol-historia-regras/. Acesso em: 16 ago.  2017.

A modalidade esportiva  apresentada na imagem é

(A) futebol.

(B) voleibol.

(C) handebol.

(D) basquetebol.
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QUESTÃO 16

Disponível em: http://www.flowacademy.co.nz. Acesso em: 25  set.  2017.

O esporte de aventura representado na imagem é 

(A) vôlei.

(B) parkour.

(C) futebol.

(D) corrida.

QUESTÃO 17

Disponível em: http://www.istockphoto.com/br/fotos/capoeira?excludenudity=true&mediatype=photography&phrase=capoeira&sort=mostpopular. Acesso em: 25  set. 2017.

DE ORIGEM AFRICANA, A CAPOEIRA É A ARTE MARCIAL QUE MAIS SE PRATICA NO BRASIL

A capoeira é uma arte marcial originada no século XVII. Embora tenha surgido na África, o jogo foi trazido para o Brasil por 
escravos e recebeu o nome em terras tupiniquins. Ao contrário das outras lutas, ela é considerada uma expressão cultural. Além 
dos golpes e movimentos ágeis, a música também está presente e é considerada essencial na prática do esporte. Os capoeiristas 
não aprendem somente a lutar, mas também a cantar e tocar instrumentos como o berimbau, típico desta manifestação cultural.

Em todo o país, é possível encontrar as famosas “rodas de capoeira”. 

Disponível em: http://globoesporte.globo.com/pe/caruaru-regiao/noticia/2013/09/de-origem-africana-capoeira-e-arte-marcial-que-mais-se-pratica-no-brasil.html.  Acesso em: 16  ago.  2017.

A capoeira é considerada expressão cultural porque

(A) é a arte marcial mais praticada no Brasil.

(B) possui golpes e movimentos ágeis.

(C) é formada por famosas “rodas de capoeira” em todo país.

(D) possui golpes de luta, além da música ser essencial nesta prática esportiva.
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QUESTÃO 18

 

Disponível em: http://jardinsdepetropolis.com.br/blog/ipe. Acesso em: 18 set. 2017.

A cor predominante na fotografia é classificada como

(A) primária e fria.

(B) primária e quente.

(C) secundária e fria.

(D) secundária e quente.

QUESTÃO 19

Disponível em: https://www.onthewall.com.br . Acesso em: 18  jul. 2017.

A cor predominante na fotografia é classificada como

(A) fria e primária.

(B) fria e secundária.

(C) quente e primária.

(D) quente e secundária.
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QUESTÃO 20

Disponível em: http://www.patriciapessenda.com.br/ . Acesso em: 18  jul. 2017.

A linguagem artística representada na fotografia é

(A) dança.

(B) música.

(C) teatro.

(D) ginástica.
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 21

A reta numérica está dividida em intervalos de mesmo tamanho.

O número que corresponde à letra P é

(A)  175.

(B)  150.

(C)  125.

(D)  100.

QUESTÃO 22

No pátio de uma escola serão colocadas 40 peças cerâmicas no piso. Elas serão colocadas em 5 fileiras.
A quantidade de peças que terá cada fileira é

(A)  200.

(B)  45.

(C) 35.

(D)  8.

QUESTÃO 23

TELESCÓPIO DA NASA DESCOBRE UM SISTEMA SOLAR COM SETE PLANETAS COMO A TERRA.

Uma equipe internacional de astrônomos descobriu um novo sistema solar com sete planetas. Um desses planetas leva apro-
ximadamente 12 dias para realizar o movimento completo em volta do seu sol.

Quantas voltas completas, em torno do seu sol, esse planeta realiza em um mês do nosso calendário?

(A)  2

(B)  3

(C) 12

(D) 18
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QUESTÃO 24

Foi feita uma pesquisa com 37 alunos da turma A e 37 da turma B, de uma escola. Com a pesquisa procurou-
-se descobrir de quais personagens do folclore brasileiro os alunos mais gostavam. A tabela seguinte mostra o 
resultado da pesquisa.

PERSONAGEM TURMA A TURMA B TOTAL

Saci-pererê 5 6 11

Boitatá 4 4 08

Curupira 9 9 18

Lobisomem 7 10 17

Cuca 10 5 15

Mula sem cabeça 2 3 05

Total 37 37 74

Que personagem recebeu mais votos, no total?

(A)  Cuca.

(B)  Curupira.

(C)  Saci-Pererê.

(D)  Lobisomem.

QUESTÃO 25

Ao abrir o supermercado pela manhã, o gerente verificou no programa do computador que havia 428 pacotes 
de bolacha. No decorrer do dia foram vendidos 121 pacotes. Quantos pacotes de bolacha havia no final do dia?

(A)  297

(B)  307

(C)  497

(D)  549
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QUESTÃO 26

As obras do artista Piet Mondrian se destacam pela composição de figuras geométricas. 

Piet Mondrian – Composição com  amarelo, azul e vermelho (1937)

Disponível em: widewalls.ch/formalism-in-art/. Acesso em: 06 set. 2017.

A figura geométrica mais utilizada na composição dessa obra foi o

(A) círculo.

(B) triângulo.

(C) quadrado.

(D) retângulo. 

miolo1_6ano_NOV17_alunoSurdo.indd   14 06/10/2017   17:44:45



PROVA SEMESTRAL - NOVEMBRO 2017 6º ANO - CADERNO 1 (ALUNOS SURDOS)

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 15

QUESTÃO 27

A imagem representa uma figura tridimensional

Uma planificação dessa figura é

(A)         (C) 

(B)             (D)
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QUESTÃO 28

Gabriela gasta R$ 120,00 por mês com a mensalidade de um curso de informática. No próximo mês essa 
mensalidade terá um aumento de 10 %. 

O valor do aumento para o próximo mês será de 

(A) R$ 132,00.

(B)  R$ 130,00.

(C)  R$ 12,00.

(D)  R$ 10,00.

QUESTÃO 29

Leila vai colocar uma renda em volta de uma toalha de mesa de formato quadrado. O lado dessa toalha mede 
3 m. Para estimar o gasto com a renda, ela precisa saber qual é a medida do contorno da toalha.

Qual é essa medida, em metros?

(A)  3

(B)  6

(C)  9

(D)  12

QUESTÃO 30

Uma sorveteria vende sorvetes de seis sabores: morango, doce de leite, abacaxi, creme, coco e fl ocos e cober-
tura de dois sabores: chocolate e caramelo. A quantidade de possibilidades que um cliente pode obter combi-
nando um sabor do sorvete com uma cobertura é 

(A)  3.

(B)  6

(C)  8.

(D)  12.
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