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INSTRUÇÕES AOS ALUNOS 

LEIA COM ATENÇÃO! 

1. Você deve receber do professor fiscal o material abaixo: 

➢ Este Caderno de Questões, composto de 25 (VINTE E CINCO) itens do tipo múltipla escolha 

e uma Redação. 

➢ 01 (uma) FOLHA DE RESPOSTAS – GABARITO, destinada à marcação dos itens 

formulados na avaliação. 

➢ 01 (uma) FOLHA DE REDAÇÃO. 

2. Verifique se este material está em ordem. 

3. Após a conferência, o aluno deverá identificar seu caderno, nos espaços próprios: 

➢ Inicialmente coloque no local indicado o seu nome. 

➢ Após esse preenchimento, e mediante ordem do professor, aguarde a orientação para 

preencher a Identificação na Folha de Respostas – GABARITO. 

➢ Na Folha de Respostas – GABARITO, o aluno deverá fazer a identificação somente no 

local indicado; é estritamente proibido fazer qualquer tipo de rasura ou outra marcação e 

identificação em local fora do espaço reservado para tal, sob pena de ter sua Folha de 

Respostas – GABARITO anulada e/ou invalidada. 

➢ Só serão consideradas as respostas marcadas com caneta esferográfica de tinta AZUL ou 

PRETA. As marcações a lápis serão desconsideradas. 

➢ Para cada item haverá apenas uma única opção para ser assinalada. 

4. Feita a conferência do material e a identificação do CADERNO DE QUESTÕES e da Folha de 

Respostas – GABARITO deixe a prova fechada sobre a carteira e aguarde ordem para iniciar as 

resoluções. 

5. A prova é estritamente individual. Qualquer dúvida sobre a impressão dos itens deverá ser 

sanada nos 15 (quinze) minutos iniciais. 

6. Marque a resposta certa de cada item pintando a bolinha na Folha de Respostas – GABARITO 

como no exemplo: 

7. Para fins de correção será considerada apenas a Folha de Respostas – GABARITO do aluno. 

8. Não será permitido ao candidato utilizar, durante a prova, máquinas e/ou relógios com 

calculadoras, bem como telefone celular ou qualquer outra espécie de fonte de consulta. 

9. Ao término do tempo destinado à realização da avaliação, não escreva mais nada, e mediante 

ordem, levante-se e entregue a Folha de Respostas – GABARITO ao professor. 

10. O tempo total de duração desta avaliação é de 03 (TRÊS) horas, já incluindo o tempo para 

preenchimento das suas respostas na Folha de Respostas – GABARITO e REDAÇÃO.  

➢ O candidato só poderá sair da sala, por término da prova, depois de transcorridas 2 (DUAS) 

horas do início da prova. 

➢ O Caderno de Questões será devolvido ao aluno após a entrega da FOLHA DE RESPOSTAS 

ao professor responsável. 

11. Trabalhe com calma e Boa Sorte! 
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Instituição de Ensino General Osório.  
 

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA PARA INGRESSO NO 6º ANO/2020 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Item 01. Pronome é a palavra que substitui ou acompanha o substantivo, podendo ser ou não 

variável. Leia as frases abaixo e marque a alternativa correta de acordo com a sua classificação. 

➢ A sua memória é ótima! 

➢ Nada em teu organismo funciona direito. 

➢ Está sempre doente e este remédio não a cura. 

➢ Isso é lamentável! 

➢ Quem vai me pagar? 

 

(A) possessivo, indefinido, possessivo, possessivo, interrogativo 

(B) possessivo, indefinido, pessoal, demonstrativo, interrogativo 

(C) possessivo, indefinido, demonstrativo, demonstrativo, interrogativo 

(D) possessivo, indefinido, indefinido, demonstrativo, interrogativo 

(E) possessivo, indefinido, possessivo, indefinido, interrogativo 

 

Item 02. Assinale a alternativa que apresenta RESPECTIVAMENTE a que classe gramatical 

pertencem as palavras destacadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) substantivo, substantivo, adjetivo, verbo, preposição, pronome. 

(B) substantivo; substantivo, verbo, pronome, pronome, pronome. 

(C) substantivo, adjetivo, verbo, pronome, artigo, pronome. 

(D) substantivo, advérbio, verbo, preposição, preposição, pronome. 

(E) substantivo, advérbio, verbo, pronome, preposição, pronome. 

Férias 

Neste ano eu vou à praia. 

Neste ano eu fico na serra. 

Meus dias serão longos. 

Será longa a minha espera. 

O mar sobe à montanha. 

Desce a montanha ao mar, 

Com flores sobre as ondas. 

Farfalham jacarandás. 

Meu amor, de maré cheia. 

Meu amor, de espumas do mar. 

 

Sérgio Capparelli.111 poemas para crianças. Porto Alegre: L&PM,2009. p.14. 
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Item 03. As palavras por que, por quê, porquê e porque têm a mesma pronúncia, mas são escritas 

de formas diferentes. O uso dessas palavras na frase também apresenta características próprias. 

Leia e complete com por que, por quê, porquê ou porque, em seguida assinale a alternativa que 

representa a sequência do preenchimento das lacunas de forma correta. 

➢ As crianças querem saber o ________________ de tudo. 

➢ Estou satisfeita ______________________ consegui um bom emprego. 

➢ Quero saber _______________________ não haverá jogo hoje. 

➢ Você está triste, ____________________? 

 

(A) porquê; por que; por quê; por quê 

(B) porquê; porque; por que; porquê 

(C) por quê; porquê; porque; porquê 

(D) porquê; porque; por que; por quê 

(E) porquê; por que; porquê; porquê 

 

Item 04. As palavras após e órgãos são acentuadas por serem respectivamente: 

 

(A) proparoxítona e paroxítona terminada em s 

(B) proparoxítona e proparoxítona 

(C) monossílaba tônica e oxítona terminada em o seguida de s 

(D) paroxítona terminada em s e proparoxítona 

(E) oxítona terminada em o e paroxítona terminada em ditongo 

 

Item 05. Quando falamos, usamos sons. Esses sons recebem o nome de fonemas. Portanto, nas 

palavras querendo, vermelha e esquerda, temos, respectivamente: 

 

(A) 6 fonemas, 7 fonemas, 7 fonemas 

(B) 7 fonemas, 8 fonemas, 8 fonemas 

(C) 6 fonemas, 8 fonemas, 7 fonemas 

(D) 7 fonemas, 7 fonemas, 8 fonemas 

(E) 8 fonemas, 8 fonemas, 7 fonemas 

 

 Item 06. Os encontros vocálicos são agrupamentos de vogais e semivogais, sem consoantes 

intermediárias. É importante reconhecê-los para dividir corretamente os vocábulos em sílabas. 

Existem três tipos de encontros: o ditongo, o tritongo e o hiato. Os vocábulos mineira, pouso e 

água apresentam, respectivamente: 

 

(A) ditongo decrescente, ditongo decrescente, ditongo decrescente 

(B) ditongo crescente, ditongo crescente, ditongo decrescente 

(C) ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo crescente 

(D) ditongo decrescente, ditongo decrescente, ditongo crescente 

(E) ditongo decrescente, ditongo crescente, ditongo decrescente 
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Item 07. Verbo é a palavra que indica ação, estado ou fenômeno da natureza. Ele flexiona-se em 

número, pessoa, tempo e modo. Relembrando os tempos verbais, leia as frases com bastante 

atenção e assinale a alternativa que corresponde aos verbos conjugados.  

➢ O Sol ilumina a terra. 

➢ Ela colheria as hortaliças hoje. 

➢ O pássaro pousou naquela árvore frondosa. 

➢ José desenhara sua homenagem no caderno. 

➢ Nós cantaremos no coral da escola. 

 

(A) presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do 

presente 

(B) presente, pretérito imperfeito, pretérito perfeito, futuro do pretérito, futuro do presente 

(C) presente, futuro do pretérito, pretérito perfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do presente 

(D) presente, futuro do presente, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, futuro do 

pretérito 

(E) presente, futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito, pretérito perfeito, futuro do pretérito 

 

Item 08. Na frase: ”Os livros escolares devem ser tratados com carinho”, o sujeito classifica-se em: 

 

(A) simples 

(B) composto 

(C) indeterminado 

(D) sujeito oculto 

(E) oração sem sujeito 

 

Item 09. A crase indica a contração da preposição a mais o artigo a. Leia as frases abaixo e indique 

a alternativa que completa corretamente e respectivamente o uso ou não de crase.  

 

➢ O jantar terminou ______ dez horas. 

➢ Fui ______ Porto Alegre e descobri que é uma cidade linda. 

➢ Ele volta da escola _____ pé. 

➢ Entreguei o livro _____ vovó. 

➢ Meu sonho é ir _______ Ásia. 

 

(A) às – à – à – à – a 

(B) às – a – à – a – a 

(C) às – à – a – à – à 

(D) às – a – a – à – à 

(E) as – à – a – à – à 
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Item 10. Os principais componentes da ‘genética’ cultural de MS.  

 

 

 

 

 

Um substantivo pode ser classificado como comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo 

ou derivado, simples ou composto. Podemos afirmar que o substantivo destacado é classificado 

como: 

(A) próprio, concreto, primitivo e simples. 

(B) comum, abstrato, derivado e composto. 

(C) comum, concreto, primitivo e simples. 

(D) comum, abstrato, primitivo e simples. 

(E) próprio, abstrato, primitivo, simples 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

Item 11. Em uma atividade feita em uma sala de aula, cada aluno tinha que descobrir um número 

conforme a pista dada pelo professor. Na vez de Joana, a pista foi: O número é o resultado da soma 

do maior número escrito com três algarismos distintos e o correspondente a uma centena. Qual o 

número que Joana tinha que determinar? 

 

(A) 1.107 

(B) 1.087 

(C) 1.987 

(D) 1.099 

(E) 999 

 

Item 12. A tabela a seguir mostra o público que assistiu aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol 

na Copa das Confederações em 2013. 

 

  

 

 

Jogos Estádio Público 

Brasil x Itália Arena Fonte Nova 48.874 

Brasil x México Arena Castelão 50.791 

Brasil x Uruguai Mineirão 57.483 

Brasil x Japão Mané Garrincha 67.423 

Brasil x Espanha Maracanã 73.531 

O salgado muito similar ao pão de queijo mineiro é uma herança culinária de um dos países 

vizinhos do Mato Grosso do Sul, o Paraguai. A chipa normalmente é confeccionada no formato 

de uma ferradura, e não é o único prato paraguaio que foi absorvido pela gastronomia sul-

mato-grossense. 
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Qual foi o público total que assistiu aos jogos da seleção brasileira nessa competição? 

 

(A) 290.000 pessoas 

(B) 297.102 pessoas 

(C) 298.000 pessoas 

(D) 298.102 pessoas 

(E) 371.633 pessoas 

 

Item 13.  Cristina possui 3 pedaços de fita que serão usados em enfeites. O primeiro pedaço tem 

63 cm, o segundo tem 81 cm e o terceiro tem 54 cm. Ela deseja cortar as fitas em pedaços com o 

maior tamanho possível, sem que haja sobras e de modo que todos eles tenham o mesmo tamanho. 

Qual será o tamanho de cada pedaço de fita após o corte e quantos pedaços serão obtidos ao todo? 

 

(A) Cada pedaço será de 6 cm e serão obtidos 22 pedaços. 

(B) Cada pedaço será de 6 cm e serão obtidos 20 pedaços.  

(C) Cada pedaço será de 3 cm  e serão obtidos  21 pedaços. 

(D) Cada pedaço será de 10 cm e serão obtidos 20 pedaços. 

(E) Cada pedaço será de 9 cm e serão obtidos 22 pedaços. 

 

Item 14.  Depois de um temporal, um agricultor recolheu da sua plantação 2 centenas e meia de 

laranjas. Se 3/5 delas ainda estão verdes, quantas estão maduras? 

 

(A) 50 laranjas 

(B) 150 laranjas 

(C) 100 laranjas 

(D) 200 laranjas 

(E) 250 laranjas 

 

Item 15.  Em uma prova ciclística de 30 km, André percorreu 6.500 m na primeira etapa, 150,8 hm 

na segunda etapa e o restante do percurso na terceira etapa. Quantos quilômetros André percorreu 

na última etapa da prova? 

 

(A) 5,62 km 

(B) 8,42 km 

(C) 8,82 km 

(D) 9,45 km 

(E) 9,78 km 
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Item 16. O gráfico abaixo mostra a venda de caixas de papelão de uma fábrica de embalagens no 

primeiro semestre de 2005. 

 

 A diferença entre a quantidade de caixas vendidas nos meses de maior e de menor venda foi: 

(A) 7.065 caixas 

(B) 1.271 caixas 

(C) 631 caixas 

(D) 288 caixas 

(E) 199 caixas 

 

Item 17.  De uma rodoviária saem duas linhas de ônibus para a cidade Alfa. Os ônibus da linha A 

saem a cada 20 minutos, e os da linha B, a cada 45 minutos. Se dois ônibus, um de cada linha, 

saíram juntos às 9h e 15 min, em que horário voltarão a sair juntos? 

(A) 11h 10 min 

(B) 11h 15 min 

(C) 12h 10 min 

(D) 12h 15 min 

(E) 12h 30 min 

 

Item 18. Quantos vértices possui um heptágono? 

 

(A) 4 vértices 

(B) 5 vértices 

(C) 6 vértices 

(D) 7 vértices 

(E) 9 vértices 
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Item 19. Um dos quadros mais valiosos do mundo - Mona Lisa, de Leonardo da Vinci - está exposto 

no Museu do Louvre, em Paris. Esse quadro tem forma retangular e mede 53 cm de largura por 

77 cm de altura . Qual é a área desse quadro? 

 

(A) 4.000 cm² 

(B) 4.081 cm² 

(C) 5.000 cm² 

(D) 5.050 cm² 

(E) 5.071 cm² 

 

Item 20. Mônica comprou um liquidificador que custa R$ 157,40 à vista. Como ela vai pagar em 4 

prestações iguais, o preço do liquidificador aumentou R$ 17,84. Qual será o preço de cada 

prestação?  

(A) R$39,35 

(B) R$ 40,50 

(C) R$ 42,00 

(D) R$ 43,81 

(E) R$ 50,00 

 

LEITURA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO  

 

Texto 1  

A CAUSA DA CHUVA 

 

(MILLOR FERNANDES, Fábulas Fabulosas) 

 

Não chovia há muitos e muitos meses, de modo que os animais ficaram inquietos. Uns diziam 

que ia chover logo, outros diziam que ainda ia demorar. Mas não chegavam a uma conclusão. 

― Chove só quando a água cai do teto do meu galinheiro, esclareceu a galinha. 

― Ora, que bobagem! - disse o sapo de dentro da lagoa. Chove quando a água da lagoa 

começa a borbulhar suas gotinhas. 

― Como assim? - disse a lebre. Está visto que chove quando as folhas das árvores começam 

a deixar cair as gotas d’água que tem dentro. 

Nesse momento começou a chover. 

― Viram? - gritou a galinha. O teto do meu galinheiro está pingando. Isso é chuva! 

― Ora, não vê que a chuva é a água da lagoa borbulhando? - disse o sapo. 

― Mas, como assim? - tornava a lebre. Parecem cegos? Não veem que a água cai das folhas 

das árvores? 
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Item 21. Percebe-se claramente que a causa principal da inquietação dos animais era: 

(A) a chuva que caía. 

(B) a preocupação com os demais animais.  

(C) as discussões sobre animais. 

(D) a conclusão a que chegaram. 

(E) a falta de chuva. 

 

Item 22. O sapo achou que o esclarecimento feito pela galinha era absurdo. Qual a expressão do 

texto que justifica esse ponto de vista: 

(A) “Como assim?” 

(B) “Viram?”  

(C) “Ora, que bobagem!”  

(D) “Parecem cegos?” 

(E) “Mas, como assim?” 

 

Item 23. Toda fábula encerra com um ensinamento. Podemos sintetizar o ensino desta fábula 

através da frase: 

(A) A mentira tem pernas curtas. 

(B) As aparências enganam. 

(C) Água mole em pedra dura tanto bate até que fura. 

(D) Não julgueis e não sereis julgados. 

(E) Quem não arrisca, não petisca. 

 

 

Texto 2 

A importância da leitura em cordel 

 

Leitura é necessidade 

Pra melhor informação, 

Pra mostrar um horizonte 

De melhor educação, 

É meio pra oferecer 

Maior comunicação. 

 

A leitura é um instrumento 

Que se soubermos usar 

Podemos ter condições 

De o mundo transforma 

A começar pelo homem 

Que pode se libertar... 

De uma ignorância, 

Que impede o crescimento, 

Pois quem lê e lê bastante 

Terá o conhecimento, 

Terá argumentação 

Para o convencimento. 

 

E o papel da escola 

É por demais importante 

Ao oferecer a todos 

A motivação constante 
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Para que o ato de ler 

Fascine o estudante. 

Este é o desafio, 

Talvez, maior da escola, 

Ensinar para o aluno 

Que leitura é a mola 

Mestra da sabedoria, 

É uma nave que decola... 

 

E nos leva à viagem 

Incessante do saber 

Cujo fim é conhecido: 

A conquista do poder 

Onde o cargo maior 

É ser capaz de escolher. 

Escolher o que quer ser 

Na vida profissional, 

Poder fazer opção, 

De forma incondicional, 

Por certo representante, 

Ou quem sabe o menos mal. 

 

 

 

 

 

 

 

http://professorafatimamatias.blogspot.com.br/2012/10/a-importancia-da-leitura-em-cordel.html 

 

Item 24. O texto 2 é um cordel. Esse tipo de texto é escrito com métrica fixa e rimas que fazem a 

musicalidade dos versos. Observando a estrutura textual do cordel apresentado, podemos afirmar 

que ele foi escrito em:  

(A) quadrinha. 

(B) trova. 

(C) sextilha. 

(D) oitava. 

(E) septilha. 

 

Texto 3 
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Item 25.  Levando em consideração o cartaz acima, podemos concluir que a frase: “Bastam 15 

minutos por dia mergulhado nos livros...” sugere: 

(A) que o leitor vá à praia por 15 minutos. 

(B) que a leitura é algo cansativo. 

(C) que a leitura exige muito tempo do leitor. 

(D) que a leitura é algo simples e exige pouco tempo, mas traz muitos benefícios aos leitores. 

(E) que não precisamos ler nem 15 minutos por dia.  

 

PRODUÇÃO DE TEXTO  

 

Agora é sua vez de produzir um artigo de opinião. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

José Afonso e Leandra  602  18/11/2013 

Bullying na escola: quem zomba tem inveja 

Ivo era um menino muito estudioso que sempre tirava notas boas. 

Ele sofria bullying verbal na escola. Ivo sempre sofria gozação na hora do 

recreio, no caminho da escola e no caminho de casa. Ele era chamado de Ivo 

pinico. 

Também sofria bullying de pessoas que ele nem conhecia... 

Ivo começou a não comer direito e não conseguia dormir por causa do 

bullying. 

Um dia, ele chegou e contou para os pais tudo que acontecia com ele na 

escola. Os pais foram até a escola falar com a diretora o que estava acontecendo. 

Os colegas dele foram para a diretoria e, no fim, eles ficaram amigos. 
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O texto e as imagens acima trazem informações sobre o bullying. O que você pensa sobre o 

bullying? Já presenciou alguma situação de bullying? Pense sobre o assunto e, em seguida, elabore 

e escreva um artigo de opinião seguindo as orientações abaixo. 

• Inicie o artigo expondo o seu ponto de vista sobre a prática do bullying. Depois, apresente os 

seus argumentos para que o leitor entenda o seu posicionamento. Empregue a primeira pessoa do 

singular. 

• Finalize seu texto apresentando uma conclusão para convencer o leitor sobre sua opinião, dizendo 

porque é importante acabar com a prática do bullying. 

• O texto deve apresentar no mínimo 15 linhas e 3 parágrafos. Não ultrapasse 25 linhas. 

• Dê um título interessante ao texto.  

• Faça letra cursiva e legível, use as pontuações adequadas e dedique atenção ao alinhamento 

adequado dos parágrafos e margens regulares.  

• Observe com atenção a grafia (escrita) de todas as palavras do texto. Releia seu texto quando 

terminar. 

• Fazer o rascunho é obrigatório. 

• À fuga ao tema e/ou ao gênero textual, será atribuída nota zero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

 

RASCUNHO  

_________________________________________ 

 

01  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

05  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

10 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

15  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

20  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

25  _____________________________________________________________________ 

 

 

Revise seu texto antes de passar a limpo 
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Nome: ______________________________________________________________         6º ano 

 
 

_________________________________________ 

 

01  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

05  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

10 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

15  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

20  _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________ 

25  _____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

FOLHA DE REDAÇÃO 
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GRADE DE CORREÇÃO  

 

APRESENTAÇÃO 

1. Letra legível  

2. Demarcação do 

parágrafo 

3. Alinhamento  

4. Grafia de 

maiúsculas/minúsculas 

(1.0) 

ASPECTOS 

GRAMATICAIS 

5. Estruturas 

sintáticas 

(Organização 

das sentenças)  

6. Concordância 

nominal/verbal  

7. Colocação 

pronominal  

 

8. Regência 

nominal e 

verbal.  

9. Ortografia 

(1,0) 

ASPECTOS 

ESTILÍSTICOS 

10. Adequação da 

linguagem 

(subjetividade/objetividade)  

11. Variedade linguística/ 

norma-padrão 

(formalidade/informalidade)  

12. Originalidade/Autoria 

(1.0) 

ASPECTOS 

ESTRUTURAIS 

13. 

Paragrafação  

14. Coesão  

15. Coerência / 

Clareza  

16. Organização 

das ideias  

17. Progressão 

textual 

(1,0) 

 

ESTRATÉGIAS 

DISCURSIVAS 

18. Atendimento 

ao gênero textual  

19. Tipologia 

textual (descrição, 

narração, 

dissertação (de 

caráter expositivo 

ou argumentativo)  

20. Abordagem do 

tema  

21. Inunciadores 

(pessoas do 

discurso) 

22. Nível de 

informação (1,0) 

 

 

    

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

 

 

Bom trabalho 


