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LINGUAGENS

QUESTÃO 1

Os Viajantes e o Urso

Um dia dois viajantes deram de cara com um urso. O primeiro se salvou escalando uma árvore, mas o outro, sabendo que 
não ia conseguir vencer sozinho o urso, se jogou no chão e fingiu-se de morto. O urso se aproximou dele e começou a cheirar sua 
orelha, mas convencido de que estava morto, foi embora. O amigo começou a descer da árvore e perguntou:

- O que o urso estava cochichando em seu ouvido?
- Ora, ele só me disse para pensar duas vezes antes de sair por aí viajando com gente que abandona os amigos na hora do perigo.      

Moral da história:
A desgraça põe à prova a sinceridade e a amizade.

ASH, Russell. Fábulas de Esopo. São Paulo: Companhia das letrinhas, 2010.

O texto é uma

(A) fábula.

(B) lenda.

(C) poema.

(D) piada.

QUESTÃO 2

Disponível em: http://cuidandodosanimais.orgfree.com/. Acesso em: 10 abr. 2017.

No texto, pede-se para adotar

(A) cães e gatos.

(B) cães e porcos.

(C) porcos e gatos.

(D) coelhos e gatos.
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QUESTÃO 3

 Gato Siberiano

Prós: É uma raça inteligente, independente, amorosa, dócil e que se adapta bem à rotina do lar. Costuma ser indicada para pessoas 
que sofrem com alergias.

Contras: Precisa de atividades físicas mentais porque é muito ativo, exige escovação para evitar bolas de pelos. Requer cuidados 
que envolvem gastos acima de R$200 mensais.

Revista Meu pet. Editora Escala. ed. 49 abr/maio 2017. 

Um dos pontos positivos para escolher o gato siberiano como bicho de estimação é

(A) os custos com os gatos acima de R$200 mensais.

(B) a escovação do animal para evitar bolas de pelos.

(C) o animal ser inteligente, independente, amoroso e dócil.

(D) as atividades físicas mentais, porque os gatos são ativos.

QUESTÃO 4

Disponível em: http://www.minhavida.com.br/familia/galerias/11485-cada-brincadeira-assume-uma-funcao-no-desenvolvimento-das-criancas#carousel-gale-
ria. Acesso em: 12 de abr. 2017

A legenda mais apropriada para a foto é:

(A) Meninas e meninos pulam em roda.

(B) Meninas e meninos correm em roda.

(C) Meninas e meninos sentam em roda.

(D) Meninas e meninos dançam em roda.
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QUESTÃO 5

Eu sou um Kunumi e meu povo é guarani. Aqui falamos nossa própria língua, o guarani. Mas quando crescemos, aprendemos 
o português também.

A aldeia onde eu moro fica em São Paulo e ela se chama Krukutu. Meu pai disse que existem aldeias guarani no Rio Grande do 
Sul, em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, no Espírito Santo, em Mato Grosso do Sul e até no Pará.

MIRIM, Wera J. Kunumi Guarani. São Paulo: Panda Books, 2014.

Vocabulário
Kunumi: menino

Onde mora Kunumi?

(A) Paraná.

(B) São Paulo.

(C) Rio de Janeiro.

(D) Santa Catarina.

QUESTÃO 6

GALVÃO, Jean. Recreio Especial Tirinhas. São Paulo: Abril, 2014.

O efeito de humor da tirinha está no fato de

(A) o garoto ter feito um aviãozinho com o caderno de Leila.

(B) a colega de Leila pedir para ela não emprestar o caderno.

(C) o garoto prometer que não  arrancaria folhas do caderno de Leila.

(D) a colega de Leila ter avisado que o garoto arrancaria folhas do caderno.
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QUESTÃO 7 

Barriga Cheia

Olha lá
O tamanduá
Tomando ar!
Sua língua comprida
Entra feito lombriga
No formigueiro
Para comer formiga

PAES, José Paulo. Olha o bicho. São Paulo: Ática, 2008.

No poema, o tema é

(A) ar.

(B) formiga.

(C) tamanduá.

(D) formigueiro.

QUESTÃO 8

ADELSIN. Barangandão arco-íris: 36 brinquedos inventados por meninos. Belo Horizonte: Adelsin, 2009.

Os verbos “pegue” e “dobre”, utilizados no texto, indicam ao leitor

(A) um aviso.

(B) um pedido.

(C) uma sugestão.

(D) uma instrução.

miolo1_6ano_AlunoSurdo.indd   4 01/06/2017   09:51:06



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO 5

QUESTÃO 9

Galvão, Jean. Recreio Especial Tirinhas. São Paulo: Abril, 2014.

No primeiro quadrinho, o significado do ponto de interrogação indica

(A) a admiração da personagem.

(B) uma dúvida da personagem.

(C) um convite para a personagem.

(D) o início da fala da personagem.
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QUESTÃO 10

Disponível em: http://acontecendoaqui.com.br/propaganda. Acesso em: 27 abr. 2017.

A mensagem principal veiculada pela propaganda é:

(A)  Crie o mosquito da dengue e do Zika vírus em vasos com plantas.

(B)  Elimine a água parada utilizando os vasos com plantas de ponta cabeça.

(C)  Evite água parada para se prevenir do mosquito da Dengue e do Zika vírus.

(D)  Deixe a água acumulada nos vasos de sua casa para proliferação do mosquito.
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QUESTÃO 11

O texto é

(A) uma carteira de trabalho.

(B) uma carteira de motorista.

(C) um cartão de identificação.

(D) um documento de identidade.

QUESTÃO 12

NANI. O que dizem as palavras. Belo Horizonte, MG: Lê, 2011.

A imagem representa a ideia 

(A) do pensamento pessimista, porque a ponte para atravessar o penhasco está inteira.

(B) da palavra pessimista, com letras cor branca e duas pontes – uma ponte quebrada e outra inteira.

(C) do pessimista, aquele que sempre pensa o lado negativo de uma situação.

(D) da pessoa pessimista querendo atravessar a ponte que partirá.
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QUESTÃO 13

Beija-flor-abelha (Mellisuga helenae)

Tamanho:   5 centímetros de comprimento e 2 gramas de peso
Onde vive:   Cuba
Alimentação:  pequenas aranhas, insetos e néctar de flores

Para saber mais ou menos qual é o tamanho do beija-flor-abelha, basta esticar o seu dedo mindinho! Essa ave é o melhor 
exemplo de que ser pequeno tem grandes vantagens: ela é rápida e ágil e consegue fazer manobras arriscadas no céu. Assim, 
passa um tempão voando pelos jardins, pântanos e florestas onde vive e escapa com facilidade de predadores como águias, 
falcões e até sapos.

Disponível em: http://recreio.uol.com.br/noticias/zoo/os-menores-bichos-do-mundo.phtml#.WRyMC-vyvcs. Acesso em: 17 maio 2017.

O beija-flor-abelha é uma

(A) ave.

(B) flor.

(C) abelha.

(D) aranha.

QUESTÃO 14

Disponível em: http://www.folha.uol.com.br/. Acesso em: 17 de maio de 2017.

A manchete acima foi publicada 

(A) num livro.

(B) num jornal.

(C) numa revista.

(D) numa propaganda.
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QUESTÃO 15

Disponível em:  http://globoesporte.globo.com. Acesso em: 25 abr. 2017.

A legenda mais apropriada para a foto é:

(A) Seleção paralímpica do basquete segue em preparação.

(B) Seleção olímpica do basquete segue em preparação.

(C) Seleção paralímpica do vôlei segue em preparação.

(D) Seleção olímpica do vôlei segue em preparação.

QUESTÃO 16

O que é Capoeira?

É dança? É jogo? É luta? É tudo isso ao mesmo tempo?  Parece que sim, e é isso que a torna tão complexa, tão rica, tão sur-
preendente. É luta, astúcia e muita malícia! A Capoeira é uma manifestação da cultura popular brasileira que reúne características 
muito peculiares:

1. É um misto de luta–jogo–dança;
2. O ritmo e as características do jogo são regidos pelo toque do berimbau, instrumento preponderante na orquestra de capoeira 

(que inclui também o pandeiro, o atabaque, além do agogô, o reco-reco, o adufe etc.)
3. Os cânticos (às vezes acompanhados de palmas) também têm função importante na determinação do tipo de jogo.

Disponível em: http://www.arteculturacapoeira.com.br/site/index.php?option= com_content &view=article&id=53&Itemid=86. Acesso em: 21 de abr. 2017.

No texto, a informação principal é

(A) “A Capoeira é uma manifestação da cultura popular brasileira”.

(B) “É um misto de luta–jogo–dança.”

(C) “O ritmo e as características do jogo são regidos pelo toque do berimbau”.

(D) “Os cânticos também têm função importante na determinação do tipo de jogo.”
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QUESTÃO 17

Disponível em: http://olimpiadasdorio2016.com. Acesso em: 25 de abr. 2017.

A legenda mais apropriada para a foto é:

(A) Seleção chinesa de vôlei garante vaga em torneio.

(B) Seleção brasileira de futebol garante vaga em torneio.

(C) Seleção brasileira de vôlei garante vaga em torneio.

(D) Seleção brasileira de handebol garante vaga em torneio.

QUESTÃO 18

Disponível em: http://www.studiopatricialopes.com.br/hip-hop. Acesso em: 19 maio 2017.

O elemento essencial para a dança é

(A) figurino.

(B) plateia.

(C) cenário.

(D) movimento.
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QUESTÃO 19

Disponível em: http://www.obrasdarte.com/pontilhismo-a-arte-de-izabel-litieri-por-edmundo-cavalcanti/. Acesso em: 16 maio 2017. 

A técnica utilizada, na obra, pela artista plástica Izabel Litieri, é do 

(A) enevoado.

(B) pontilhismo.

(C) sombreado.

(D) texturizado.
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QUESTÃO 20

Disponível em: http://www.sitelimitezero.com/. Acesso em: 17 maio 2017.

Na fotografia, os objetos culturais pertencem ao grupo étnico 

(A) africano.

(B) indígena.

(C) japonês.

(D) português.
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QUESTÃO 21

A biblioteca de uma comunidade tinha 131 livros quando foi inaugurada. Os moradores fizeram uma campanha 
para arrecadar mais livros e a biblioteca passou a ter 328 livros. Quantos livros a biblioteca recebeu com essa 
campanha de doação?

(A) 197

(B) 217

(C) 359

(D) 459

QUESTÃO 22

Um artista fez uma escultura que tem a forma de um sólido geométrico de 6 faces. As 4 faces laterais são retan-
gulares. Esse sólido é

(A) um prisma de base triangular.

(B) um prisma de base quadrangular.

(C) uma pirâmide de base triangular.

(D) uma pirâmide de base quadrangular

MATEMÁTICA
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QUESTÃO 23

No pátio de uma escola serão colocadas 63 peças cerâmicas no piso. Elas serão colocadas em 9 fileiras. A 
quantidade de peças que terá cada fileira é

(A) 7.

(B) 9.

(C) 72.

(D) 567.

QUESTÃO 24

Joana desmontou uma figura tridimensional construída com cartolina, representada na imagem:

A planificação obtida por Joana foi

(A)      (B) 

(C)      (D) 
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QUESTÃO 25

Bruno Fratus foi o quarto colocado em Londres 2012, faltando apenas dois centésimos para ficar com a medalha de bronze.

Disponível em: http://www.bestswim.com.br/2017/03/31/arilson-silva-promove-palestra-de-treinamento-na-hebraica. Acesso em: 11 abr. 2017 (adaptado).

O número destacado na notícia é representado por

(A) 0,02.

(B) 0,2.

(C) 2.

(D) 200.

QUESTÃO 26

Leticia vai colocar uma moldura de madeira em volta do quadro de formato quadrado que ela pintou. O lado 
desse quadro mede 1,5 m. Para estimar o gasto com a moldura, ela precisa saber qual é a medida do contorno 
do quadro. Qual é essa medida, em metros? 

(A) 1,5

(B) 3,0

(C) 2,25

(D) 6,0

QUESTÃO 27

Manuela gastou R$ 30,00 com uma refeição no restaurante. Ela deu 10% do valor gasto de gorjeta para o gar- 
çom. O valor que Manuela deu de gorjeta foi

(A)     R$ 40,00.

(B)     R$ 10,00.

(C)     R$ 6,00.

(D)     R$ 3,00.
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QUESTÃO 28

Leia o trecho da notícia:

A Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB) calcula que o brasileiro 
consome, em média, 2,5 kg de chocolate ao ano.

Disponível em: https://www.reporterdiario.com.br/noticia/2336746/chocolate-causa-espinhas-mito-ou-verdade/. Acesso em: 21 abr. 2017 (adaptado).

A quantidade média de chocolate, em gramas, consumida pelo brasileiro é

(A) 25 000.

(B) 2 500.

(C) 250.

(D) 25.

QUESTÃO 29

A tabela apresenta os dados referentes à matrícula de alunos em duas oficinas nos 3 primeiros meses do ano.

Quantidade de alunos matriculados nas oficinas no 1º trimestre

MÊS
OFICINAS

ARTESANATO CULINÁRIA

Janeiro 36 25
Fevereiro 31 37
Março 28 18

TOTAL 95 80
Fonte: Dados fictícios

A oficina que teve o maior número de matrículas, e o correspondente mês, foi a de

(A) artesanato, em janeiro.

(B) artesanato, em março.

(C) culinária, em fevereiro.

(D) culinária, em março. 

QUESTÃO 30

Marcelo carregava 2,2 kg de alimentos em sua sacola de compras. Ele resolveu comprar 0,5 kg de tomates e 1,4 
kg de carne. Após essa compra, a quantidade de alimentos, em kg, que ele passou a carregar foi de

(A) 1,9.

(B) 2,2.

(C) 3,1.

(D) 4,1.
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