AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DA APRENDIZAGEM – ADA
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL/CICLO III – 2018

CIÊNCIAS DA NATUREZA
ITEM 1
De acordo com o levantamento do Instituto
Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade,
são mais de 130 espécies ameaçadas de extinção no
Cerrado, entre anfíbios, aves, invertebrados aquáticos,
invertebrados terrestres, mamíferos, peixes e répteis.

ITEM 3
Observe as imagens a seguir:

Disponível em: <http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/sao-animaisextincao-cerrado/>. Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptado).

Um exemplo de animal desse bioma que está
ameaçado de extinção é
(A) o flamingo.
(B) o urso pardo.
(C) a salamandra.
(D) o tatu-canastra.
ITEM 2
Com a descoberta do potencial do Cerrado na
década de 1970, a região tornou-se a principal área
de produção de grãos no país. A ambição econômica
transformou as grandes áreas do bioma em plantações
de soja, arroz ou de pastos para criação de gado.
Disponível em: <http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/sao-animaisextincao-cerrado/>. Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptado).

Disponível em: <http://nodeoito.com/11-frutas-do-cerrado-quetodo-brasileiro-deveria-conhecer>.
Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptado).

Os animais mostrados são característicos do bioma
(A) Pampa.
(B) Cerrado.

As práticas mostradas no texto podem causar

(C) Mata Atlântica.

(A) expansão do habitat dos animais do Cerrado.

(D) Floresta Amazônica.

(B) extinção de espécies animais e vegetais.
(C) aumento da biodiversidade da região.
(D) redução dos níveis de poluição.

ITEM 4
Ocupa cerca de 10% do território brasileiro,
especificamente na região Nordeste, estendendose até o norte de Minas Gerais. É o nosso bioma
mais seco, onde os índices de pluviosidade são os
mais baixos. É a região das secas, rios temporários
e apesar de toda essa adversidade, há uma rica
fauna e flora nessa região.
Disponível em: <http://www.planetabiologia.com/bioma/>.
Acesso em: 11 jun. 2018 (adaptado).
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Esse texto refere-se

(A) produtor.

(A) ao Cerrado.

(B) decompositor.

(B) à Caatinga.

(C) consumidor primário.

(C) ao Deserto.

(D) consumidor secundário.

(D) à Mata Atlântica.
ITEM 5
O Cerrado é a maior Savana do mundo em biodiversidade. Nesse bioma há a presença de organismos
produtores, consumidores e decompositores como os
mostrados na teia alimentar a seguir:

2

3

ITEM 7
Os componentes de um ecossistema influenciamse um ao outro e ambos os componentes são
essenciais para a manutenção da vida, tal como a
conhecemos.
Observe a figura a seguir:

3

1
Os números indicados no esquema representam:
(A) 1-produtor, 2-decompositor e 3-consumidor.
(B) 1-decompositor, 2-consumidor e 3-produtor.
(C) 1-produtor, 2-consumidor e 3-decompositor.
(D) 1-decompositor, 2-produtor e 3-consumidor.
ITEM 6
As relações alimentares que se estabelecem em um
ecossistema formam as cadeias alimentares.
Observe a figura a seguir:

Disponível em: <https://jovemecologo.blogspot.com/2013/09/o-nosso-mundo.
html>. Acesso em: 04 jul. 2018 (adaptado).

A figura representa um ecossistema, no qual há
interação entre os fatores
(A) bióticos e abióticos.
(B) bióticos e temperados.
(C) físicos e químicos.
(D) aquáticos e terrestres.
ITEM 8
O esquema a seguir apresenta os componentes de
um ambiente onde vivem saguis.
temperatura
animais
predadores

vento
água
capim

frutos
solo
rochas

Ao realizar a análise é possível identificar fatores
bióticos e abióticos.
Quantos fatores bióticos são representados?
(A) 2
(B) 3
De acordo com a imagem o nível trófico representado
pelo número 4 é

2

(C) 4
(D) 5
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ITEM 9
A imagem a seguir mostra uma fruta em diferentes
estágios de apodrecimento.

Nesse processo de apodrecimento, os responsáveis
pela transformação da matéria orgânica são
(A) seres produtores.
(B) animais hematófagos.
(C) seres decompositores.
(D) organismos fotossintetizantes.

Disponível em: <https://pt.pngtree.com/freepng/moldy-fruit_2894262.html>.
Acesso em: 22 jun. 2018.

LÍNGUA PORTUGUESA
Leia os textos e, a seguir, responda os itens 1 e 2.
Texto 1
Monteiro Lobato (1882-1948) foi um escritor e
editor brasileiro, nasceu em Taubaté, São Paulo, no dia
18 de abril de 1882. Era filho de José Bento Marcondes
Lobato e Olímpia Monteiro Lobato. Alfabetizado pela
mãe, logo despertou o gosto pela leitura, lendo todos
os livros infantis da biblioteca de seu avô o Visconde
de Tremembé. O Sítio do Pica-pau Amarelo é sua obra
de maior destaque na literatura infantil. Criou a Editora
Monteiro Lobato e, mais tarde, a Companhia Editora
Nacional. Foi um dos primeiros autores de literatura
infantil de nosso país e de toda América Latina. Metade
de suas obras é formada de literatura infantil.
Disponível em: <https://www.ebiografia.com/monteiro_lobato/>.
Acesso em: 13 jun. 2018 (adaptado).

Texto 2
Poeta, ensaísta, jornalista e tradutor, José
Paulo Paes (1926-1998) nasceu em Taquaritinga, SP.
Transferiu-se para Curitiba em 1944, onde conviveu
com vários intelectuais da época, dentre eles Glauco
Flores de Brito e Dalton Trevisan. Iniciou sua carreira
literária com o livro O aluno. Retornou a São Paulo em
1949, e, após trabalhar em uma indústria farmacêutica,
iniciou sua carreira como editor na Editora Cultrix,
onde permaneceu por mais de vinte anos. Autodidata
no aprendizado das línguas inglesa, francesa, italiana,
alemã, espanhola, dinamarquesa e grega, dedicou-se
à tradução de vários autores de literatura fantástica e
poetas gregos modernos.
Disponível em: <http://www.prefeitura.sp.gov.brcidade/secretaria/cultura/bibliotecas/bibliotecas_bairro/bibliotecas_a_l/josepaulopaes/index.php?p=159>.
Acesso em: 13 jun. 2018 (adaptado).

ITEM 1
Esses dois textos têm em comum o/a
(A) descrição da vida de José Paulo Paes.
(B) relato sobre a vida de Monteiro Lobato.
(C) apresentação da vida de autores de livros.
(D) comentário sobre O Sítio do Pica Pau Amarelo.
ITEM 2
No texto 1, o trecho que indica uma ideia de lugar é
(A) “Monteiro Lobato (1882-1948) foi um escritor e
editor brasileiro, nasceu em Taubaté, São Paulo
[...].”.
(B) “Era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia
Monteiro Lobato.”.
(C) “O Sítio do Pica-pau Amarelo é sua obra de maior
destaque na literatura infantil.”.
(D) “Criou a Editora Monteiro Lobato e, mais tarde, a
Companhia Editora Nacional.”.
Leia os textos e, a seguir, responda os itens 3 e 4.
Texto 1
Água
José Paulo Paes

A água serve para beber.
E, quando não pode evitar, serve
Também para tomar banho.
Água que anda se chama rio.
Água parada se chama lagoa.
A poça d’água é uma lagoa anã.
O mar é uma lagoa gigante.
No deserto não tem água.

Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte - 2018

3

ENSINO FUNDAMENTAL 6º ANO

Por isso o deserto é uma plantação que não deu certo.
Quem mora no deserto é desertor.
Pronto, acabei!
Agora vou lá fora tomar água.
Disponível em: <ttp://escoladaestanciacnp.blogspot.com/2012/03/leitura-de-poemas-agua-cantiga-manuel.html>. Acesso em: 12 jun. 2018

Texto 2
“É verdade que eu saio menos de casa, mas desde
que eu passei a usar a internet, conheci mais gente,
em várias redes sociais. Também fiquei mais ligado
no que rola no mundo e me divirto muito sozinho,
por exemplo, baixando as músicas de que eu gosto.”
Mauricio Escorel, 17 anos, estudante do Ensino Médio. In: Revista Na Ponta do
lápis, ano VI, nº 14, julho/2010, p. 21.

Texto 2

ITEM 5
Os textos 1 e 2 tratam do mesmo assunto. Sobre o
que eles falam?
(A) Os cuidados que devemos ter ao utilizar a internet.
(B) A importância de se fazer amizades nas redes
sociais.
(C) A substituição das relações presenciais pelas
virtuais.
(D) Os diferentes sites disponíveis de música na internet.
Leia o texto e, a seguir, responda o item 6.
Disponível em: <http://sosriosdobrasil.blogspot.com.br>.
Acesso em: 22 maio 2018.

ITEM 3
Os textos 1 e 2 são parecidos porque
(A) tratam da dificuldade da vida no deserto.
(B) apresentam uma lição de casa sobre a água.
(C) discutem sobre a falta de água no deserto.
(D) mostram a utilidade e a importância da água.
ITEM 4
No trecho “No deserto não tem água.”, o termo “não”
indica
(A) dúvida.
Disponível em: <http//www.google.com.br/search?q=garfield+1993&tb
m=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=n_
YqU8j4K86NkAfomIC4Dg&ved=0CDQQsAQ&biw=1024&bih=599>.
Acesso em: 11 maio 2018.

(B) negação.
(C) afirmação.
(D) intensidade.
Leia os textos e, a seguir, responda o item 5.
Texto 1
“A internet conecta as pessoas de forma virtual,
substituindo as relações pessoais presenciais. Com
isso, pode isolar os indivíduos, envolvendo-os em uma
interminável rede de possibilidades.”

ITEM 6
Essa tirinha é engraçada porque o/a
(A) gato não leu a placa e entrou na casa.
(B) placa informa que os cães são pequenos.
(C) placa alerta para ter cuidado com os cães.
(D) gato não se importou com a placa e foi atacado.

Marina da Mata, antropóloga do Instituto Viver em Sociedade, em entrevista
televisiva. In: Revista Na Ponta do lápis, ano VI, nº 14, julho/2010, p. 20.
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Leia o texto e, a seguir, responda os itens 7, 8 e 9.
No silêncio...
No dia 11 de dezembro de 2003, recebi de presente da
minha prima um gatinho branco. Assim que o vi, percebi
que um dos olhos azuis dele era mais escuro que o outro e
deduzi na mesma hora: este olho vai ficar verde! Batizei-o
de Mingau.
Eu estava encantada com ele, apesar de achá-lo
meio metido. Ele não dava a menor atenção quando nós
o chamávamos. Minha irmã começou a desconfiar: “Esse
gato é surdo.” Eu brigava com ela sempre que ela dizia
aquilo, detestava cogitar que fosse verdade.
Depois de duas semanas, porém, enquanto eu
arrumava o guarda-roupa, minha irmã deixou cair várias
caixas de sapatos, o que provocou um barulho enorme;
Mingau dormindo estava, dormindo ficou.
Minha irmã e eu olhamos espantadas, qualquer outro gato
teria acordado amedrontado. “Meu Deus, ele é surdo mesmo”,
disse ela. Eu me senti angustiada e resolvi tirar a prova. Fui para
a cozinha, liguei o liquidificador, a batedeira e o secador de
cabelos, todos juntos, e levei Mingau para perto dos aparelhos:
nada. Estava confirmado: meu gato era surdo.
Senti vontade de chorar. Mingau vive no silêncio,
pensei. Não tem a menor noção do que sejam os sons que
nos rodeiam. É mais vulnerável aos perigos da rua do que
os outros que escutam, e agora, o que fazer?
Quando meus pais souberam, redobraram os cuidados e
os mimos com Mingau. Eu passei a fazer pesquisas na Internet
sobre a surdez do meu gato. Descobri que gatos brancos de
olhos azuis, independentemente da raça, têm tendência à
deficiência auditiva. É uma falha genética. Também descobri
que, em alguns casos de gatos brancos com um olho azul e o
outro de outra cor, a surdez era parcial, presente apenas no
ouvido que fica do mesmo lado do olho azul, mas, no caso do
meu gato, a surdez foi total.
Quando ele se tornou um jovem gatinho, a preocupação
com a integridade dele aumentou. Ele já estava indo para
a rua, namorar. Nós imaginávamos mil coisas quando ele
saía. Mingau sempre subia na goiabeira que tinha aqui em
casa e, de lá, passava para cima da casa e não sabia mais
descer. Aí começava o escândalo noturno. Ele berrava bem
alto, sem a menor noção da altura do miado que dava, até
nós aparecermos com uma escada e retirá-lo do telhado.
Seleções Reader’s Digest Brasil. Grajaú, RJ, out. 2010, p. 153-154.

ITEM 7
No trecho “Depois de duas semanas, porém,
enquanto eu arrumava o guarda-roupa...”, a
expressão “depois de duas semanas” dá ideia de
(A) lugar.
(B) tempo.
(C) negação.
(D) intensidade.

ITEM 8
O trecho “’Meu Deus, ele é surdo mesmo’” é uma
opinião do/a
(A) Mingau.
(B) narradora.
(C) irmã da narradora.
(D) prima da narradora.
ITEM 9
O trecho que indica um fato é
(A) “[...] este olho vai ficar verde!’”.
(B) “Eu estava encantada com ele [...].”.
(C) “Fui para a cozinha, liguei o liquidificador [...].”.
(D) “Senti vontade de chorar.”.
Leia o texto e, a seguir, responda o item 10.
Um garoto foi ao
zoológico. Passou em
frente à jaula do leão e leu
a placa: “Cuidado! Leão
perigoso!”. Passou em
frente à jaula do tigre e
viu outra placa: “Cuidado!
Tigre perigoso! ”. Aí passou
por uma jaula vazia, com
uma placa em que estava
escrito: “Cuidado! Tinta fresca! ”. O garoto olhou, olhou e
saiu correndo, gritando:
- Socorro, socorro! Tinta fresca fugiu!
Fonte: Meu primeiro livro de piadas. Angela Finzetto. Blumenau: Todolivro.

ITEM 10
A graça do texto está no fato de o garoto
(A) ir passear no zoológico.
(B) ler as placas das jaulas dos animais.
(C) passar por uma jaula que estava vazia.
(D) pensar que tinta fresca era um animal que fugiu.
Leia o texto e, a seguir, responda os itens 11 e 12.
O socorro
Ele foi cavando, cavando, cavando, pois, sua profissão
– coveiro – era cavar. Mas, de repente, na distração do
ofício que amava, percebeu que cavara demais. Tentou
sair da cova e não conseguiu. Levantou o olhar para
cima e viu que, sozinho, não conseguiria sair. Gritou.
Ninguém atendeu. Gritou mais forte. Ninguém veio.
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Enrouqueceu de gritar, cansou de esbravejar, desistiu
com a noite. Sentou-se no fundo da cova, desesperado.
A noite chegou, subiu, fez-se o silêncio das horas tardias.
Bateu o frio da madrugada e, na noite escura, não se
ouvia um som humano, embora o cemitério estivesse
cheio de pipilos e coaxares naturais dos matos. Só
pouco depois da meia-noite é que lá vieram uns passos.
Deitado no fundo da cova o coveiro gritou. Os passos se
aproximaram. Uma cabeça ébria apareceu lá em cima,
perguntou o que havia: “O que é que há?”.
O coveiro então gritou desesperado: “Tire-me daqui,
por favor. Estou com um frio terrível!”. “Mas, coitado!”,
condoeu-se o bêbado. “Tem toda razão de estar com
frio. Alguém tirou a terra de cima de você, meu pobre
mortinho!”. E pegando a pá, encheu-a de terra e pôs-se
a cobri-lo cuidadosamente.

ITEM 11
O que torna esse texto engraçado?

Moral: Nos momentos graves é preciso verificar muito
bem a quem se apela.

(A) “’Mas, coitado!’”.

Millôr Fernandes
Disponível em: <http://citador.weblog.com.pt/arquivo/109176.html>.
Acesso em: 14 maio 2018.

(A) O bêbado ter imaginado que o coveiro era um
morto e jogar terra para cobri-lo.
(B) O coveiro ficar cavando e sentir frio durante a
madrugada.
(C) O homem ficar sentado no fundo do buraco,
enrouquecido de tanto gritar.
(D) O homem ter cavado demais e ficar preso no
buraco.
ITEM 12
O trecho em que uma opinião está expressa é
(B) “Gritou mais forte.”.
(C) “Os passos se aproximaram.”.
(D) “Tentou sair da cova e não conseguiu.”.

CIÊNCIAS HUMANAS
Leia o texto e responda o item 1.
O clima predominante na região Amazônica abrange
a região Norte e porções dos estados de Mato Grosso e
Maranhão. A temperatura média anual é elevada, variando
entre 25 °C e 27 °C, com chuvas durante todo o ano e alta
umidade do ar. Já os estados das Regiões Centro-Oeste,
Nordeste, Norte e Sudeste apresentam duas estações
bem definidas: inverno (seco) e verão (chuvoso). E a
temperatura média varia entre 18 °C e 28 °C.
Disponível em: <https://escolakids.uol.com.br/tipos-de-clima-no-brasil.htm>. Acesso
em: 14 jun. 2018 (adaptado).

ITEM 1

uso coletivo, as quais teve um grande desenvolvimento
durante o período homérico.
Disponível em: <https://www.todamateria.com.br/polis-grega/>. Acesso em: 09 jul.
2018.

Texto 2
A Grécia Antiga possuía uma economia dinâmica,
sendo considerada uma das civilizações da antiguidade
que apresentou grande desenvolvimento econômico.
A agricultura, o artesanato e o comércio marítimo
foram as principais atividades econômicas das cidadesestados gregas.
Disponível em: <https://www.suapesquisa.com/grecia/economia_ grecia_antiga.ht>.
Acesso em: 09 jul. 2018.

Os tipos de climas predominantes nessas porções do
território brasileiro são:

ITEM 2

(A) Equatorial e Tropical.

Entre as principais causas para o surgimento da Pólis
está a

(B) Tropical e Subtropical.
(C) Semiárido e Equatorial.

(A) expansão demográfica e do comércio.

(D) Tropical Atlântico e Equatorial.

(B) construção de templos e grandes palácios.

Leia o texto e responda o item 2.

(D) expansão dos genos e doação de terras para a
construção e ampliação do espaço urbano.

Texto 1

(C) união da população para melhorias na sociedade.

As pólis surgem no século VIII a.C. e atingem
seu apogeu nos séculos VI e V a.C. Anteriormente, as
pessoas se reuniam em pequenas aldeias (comunidade
gentílicas agrícolas denominadas “genos”) com terras de
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Leia o texto e responda o item 3.

ITEM 3

O cidadão grego típico era o indivíduo do sexo
masculino, adulto, em pleno exercício das obrigações
militares (que não eram poucas!), sendo eles maiores
de 21 anos, proprietário de terras, nascido em território
da cidade-Estado de Atenas e filho de pais atenienses
e, evidentemente, de condição livre. Eram excluídos
as mulheres, escravos, crianças, velhos, comerciantes,
artesãos e estrangeiros. Essas exigências deviam-se,
entre outros fatores, à necessidade de que tivesse
tempo de sobra para estar na Ágora, a fim de dedicar-se
a administração da cidade, enquanto outros (escravos,
por exemplo), faziam todo o trabalho braçal, garantindo
o sustento e a prosperidade da elite cidadã.

Ao analisarmos o texto, e tendo em vista o contexto da
Grécia Antiga em relação à participação dos cidadãos
na política, é possível concluir que

Disponível em:<https://martaiansen.blogspot.com/2011/09/ate-onde-sabemos-osantigos-gregos.html>. Acesso em: 05 jun. 2018.

(A) eram considerados cidadãos, os homens com mais
de 21 anos, legítimos atenienses, sendo eles grandes
proprietários de terras.
(B) nem todos eram considerados cidadãos, ficando
restrita aos homens e mulheres com mais de 18
anos, que fossem moradores de Atenas.
(C) todas as pessoas tinham os mesmos direitos
políticos pois eram considerados cidadãos, são
eles: comerciantes, artesãos, mulheres, escravos e
estrangeiros.
(D) a participação era censitária, onde poucas pessoas
tinham esse status. O pequeno e seleto grupo
de cidadãos era formado, principalmente, por
pequenos proprietários terras.

MATEMÁTICA
ITEM 1
Observe as quatro figuras a seguir:

ITEM 3
Observe a reta numérica a seguir:
P
3

3.7

4

O número que corresponde ao ponto P nesta reta é
Figura I

Figura II

Figura III

Figura IV

Assinale a opção que a figura apresenta um polígono
regular.
(B) Figura II.
(C) Figura III.
(D) Figura IV.
ITEM 2
Uma parede tem 7,77 metros de comprimento.
A medida dessa parede, em centímetros, é igual a
(B) 77,7 cm.
(C) 777 cm.
(D) 7 770 cm.

(B) 3,5.
(C) 3,6.
(D) 3,7.

(A) Figura I.

(A) 0,777 cm.

(A) 3,4.

ITEM 4
Considere a fração a seguir:
2
5
Assinale a opção que indica a fração equivalente a esta.
(A) 4
5
(B) 2
10
(C) 5
2
(D) 6
15
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ITEM 5
Observe os polígonos regulares a seguir:

ITEM 8
Observe as frações distintas a seguir:
1 e 1
6
4

Polígono 1

Polígono 2

Polígono 3

Polígono 4

As frações equivalentes às apresentadas que possuem o
mesmo denominador correspondem respectivamente a

Assinale a opção que corresponde ao polígono com
seis lados congruentes e seis ângulos congruentes.

(A) 2 e 2
∙
12
8

(A) Polígono 4.

(B) 2 e 3
∙
12 12

(B) Polígono 3.

(C) 4 e 3
∙
24 12

(C) Polígono 2.
(D) Polígono 1.
ITEM 6
Observe a fração a seguir:
2
6
A opção que possui a sequência de frações equivalentes
a fração dada é
(A) 1
3
(B) 3
7
(C) 1
3

=

3
7

=

(D) 7 e 5
∙
28
28
ITEM 9
Professora Regina escreveu no quadro os números a
seguir, depois pediu aos estudantes que os organizassem
em ordem crescente numa reta numérica.

8
24 ∙

=

6
14

=

9
21 ∙

=

6
18

=

8
24∙

(D) 4 = 5
12 13

=

8
24∙

ITEM 7
Observe o polígono regular a seguir:

0,3 12
4

Assinale a opção que indica a reta numérica em que
estes números estejam organizados corretamente.
(A)

0
(C)

0

(A) um pentágono e possui seis lados de mesma medica
e seis ângulos com medidas quaisquer.
(B) um octógono e possui cinco arestas e cinco
diagonais.
(C) um heptágono e seis lados de mesma medida e seis
ângulos iguais.

0,5

0
(B)

Nessas condições, pode-se afirmar que este polígono é

3 2,4
2

0,3

0,3

(D)

12
4

2,4

1

1

0,3

2,4

2

2

1

3
2

2

2

3
2

1

2,4

12 3
4 2

3 12
2 4
2,4

0,3

12
4
0

(D) um pentágono e possui cinco vértices e cinco
ângulos de mesma medida.
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ITEM 10
O terreno a seguir tem o formato trapezoidal.
8m

6m

15m
A área sombreada, em cinza, desse terreno, em metros
quadrados, é um valor
(A) igual a 24.
(B) entre 24 e 40.
(C) entre 40 e 47.
(D) maior que 48.
ITEM 11
Pedro, Lucas, Tiago e Luiz saíram juntos para correr em
uma pista circular. Depois de uma hora, Pedro correu
12 da pista, Lucas 12 , Tiago 8 e Luiz 4 .
6
9
3
3
Os dois corredores que se encontram no mesmo ponto
do percurso são
(A) Pedro e Lucas.

Sabe-se que dois amigos comeram 10 pedaços dessa
pizza.
Assinale a opção que representa a fração
correspondente à quantidade de pizza que os amigos
comeram em relação à pizza inteira.
(A) 2
10
(B) 12
10
(C) 10
12
(D) 2
12

(B) Tiago e Lucas.
(C) Pedro e Luiz.
(D) Lucas e Luiz.
ITEM 12
A pizzaria do bairro divide suas pizzas em pedaços de
mesmo tamanho conforme mostra a figura.
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