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COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 
 

“Cel. PM FELIPPE DE SOUSA MIRANDA” 
 

TESTE CLASSIFICATÓRIO – 2016 - CADERNO DE PROVA PARA O 6º ANO  

Prova – 29/11/2015 – Horário: 08h30min - 11h30min. 
 
 

001 – Ensino Fundamental  
 

INSTRUÇÕES 
 

1.  Verifique se este caderno de prova apresenta 8 páginas, contendo 30 questões e um 
rascunho para a produção de texto. 

2.  Você receberá separadamente uma folha de versão definitiva de produção de texto e uma 
folha gabarito. 

3.  Confira o número de sua inscrição em todas as folhas do caderno de prova, na 
folha gabarito e na folha de produção de texto. 

4.  Qualquer folha faltante, defeito na questão ou falha na impressão deve ser informada 
imediatamente ao Aplicador/Professor. 

5.  Para cada questão, há somente uma resposta. 

6.  Tome cuidado ao passar as respostas para a folha gabarito: preencha completamente o 
campo referente à resposta de cada questão ( é forma correta). 

7.  Caso a folha gabarito seja assinalada com mais de uma alternativa para uma mesma 
questão, esta será anulada. 

8.  Use somente caneta esferográfica de tinta preta para o preenchimento da folha de 
gabarito e da folha de produção de texto. As questões do caderno de prova podem ser 
respondidas a lápis. 

9.  Para a elaboração de frases e parágrafos (português), você poderá primeiro fazer no 
rascunho a lápis e depois passar a limpo na folha de produção de texto, a caneta e com 
letra legível. 

10.  Você receberá somente uma folha gabarito e uma folha de produção de texto; não borre, 
nem rasure as respostas, pois NÃO serão fornecidas outras destas folhas. 

11.  O teste é sem consulta. Você deve ter sobre a carteira somente lápis, borracha e caneta 
com tinta preta. 

12.  Não é permitido utilizar calculadora, telefone celular, tablet ou qualquer tipo de 
equipamento eletrônico. 

13.  A duração do teste é de 3 horas, incluindo o tempo para preenchimento da folha gabarito 

e da folha de produção de texto. 

14.  Ao término do teste: chame o Aplicador/Professor e entregue o caderno de prova, 
incluindo a versão definitiva e o cartão-resposta. 

15.  Caso tenha qualquer dúvida chame o Aplicador/Professor que está em sua sala. 

16.  Qualquer tentativa de cola ou fraude acarretará no recolhimento e anulação da sua prova. 

17.  Assine seu nome no local indicado. 

 
 

BOA SORTE! 

 
 
 
 
 

Língua Portuguesa 
 
 
 
 
 

Matemática 
 
 
 
 
 

Geografia/História 
 
 
 
 
 

Ciências 
 
 
 
 
 

Produção de Texto 
 

 

 

INSCRIÇÃO 
  

TURMA 
  

NOME DO CANDIDATO 
 
 
 

 

 

ASSINATURA DO CANDIDATO 
 
 
 

 
 

  ..................................................................................................................................................................................................................................  
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
01 - Observe a imagem que segue: 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Pelas características gerais da imagem acima, é possível entender que: 
 

a) trata-se de um morador do litoral esperando o horário em que um navio se aproxima para tirar uma foto. 
b) o personagem em questão é um dos funcionários do navio; o personagem percebe que perdeu a hora para embarcar. 
c) a imagem faz referência a um turista que perdeu o horário para entrar no navio. 
d) o personagem está esperando alguém que está dentro do navio, enquanto isso fotografa a paisagem. 

 
02 - Assinale a alternativa que melhor reescreve o trecho que segue de acordo com a norma culta. 
 

 
 

a) Eu queria dar uma camionete para minha mãe pra ela poder carrega as roupas que ela lava sem ficar com dor nas costas. Minha 
mãe tem problema sério de coluna, eu queria mesmo é que ela sara-se, mas sei que o senhor não é médico nem pai de santo e 
que o problema da minha mãe é sério. 

b) Eu quiria dar uma caminhonete pra minha mãe pra ela poder carregá as roupas que ela lava sem ficar com dor nas costa. Minha 
mãe tem problema sério de coluna; Aí eu queria mesmo é que ela sarasse, mas eu sei que o senhor não é médico nem pai de 
santo e que o problema da minha mãe é sério. 

c) Eu queria dar uma caminhonete para minha mãe para ela poder carregar as roupas que lava sem ficar com dor nas costas. 
Minha mãe tem problema sério de coluna e eu queria mesmo é que ela sarasse, mas sei que o senhor não é médico nem pai de 
santo e que o problema da minha mãe é sério. 

d) Eu queria dar uma caminhonete para minha mãe para ela poder carrega as roupa que ela lava sem ficar com dor nas costas. 
Minha mãe tem problema sério de coluna e eu queria mesmo é que ela sarace, mas eu sei que o senhor não é médico nem pai 
de santo e que o problema da minha mãe é sério. 

 
03 - As imagens que seguem apresentam curiosidades no que diz respeito à confecção da mensagem. Assinale a alternativa 

que analisa corretamente as duas placas.  
 

Placa 1 Placa 2 

  
 

a) O erro nas placas está na ortografia; quanto à pronúncia das duas informações não há problemas. 
b) O erro da primeira placa está só no uso das letras ―ss‖. A escrita correta seria com ―ç‖. 
c) O erro da placa 2 está na palavra cabeleireiro. O correto seria cabeileireiro. 
d) Existe separação incorreta de palavras apenas na segunda placa.  

Eu quiria dar uma caminonete pra minha mãe pra ela poder carrega as roupa que ela lava sem ficar com 

dor nas costa. Mina mãe tem poblema sério de coluna aí eu queria mesmo é que ela sarace mas eu sei 

que o sinhor não é médico nem pai de santo e que o problema da minha mãe é sério. 

 
 
Disponível em http://viagem.uol.com.br/album/ilutracoes_gafes_album.htm - Acesso feito em 21/08/2015 – às12h00 
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04 - Observe a tira ao lado.  
 

 Quanto à análise que pode ser feita sobre o conteúdo e a estrutura 
linguística da tirinha, é correto dizer que: 

 

a) há uma referência à história da Cinderela. 
b) o sujeito da frase ―Porque quer comer os porquinhos, o desalmado!‖ é 

―O DESALMADO‖. 
c) o predicado da quarta fala é ―COM PRESUNTO TÁ EM CIMA DA 

MESA‖. 
d) o garoto está falando sozinho, é, portanto, o único personagem em 

questão. 
 

 
 
 
 

 
05 - De acordo com as sílabas tônicas, apenas uma alternativa apresenta todas as palavras corretas quanto à classificação. 

Assinale-a.  
 

a) Sofá, mexer, fugir, vaivéns = oxítonas. 
b) Lindo, dicionário, ninguém, várias = paroxítonas. 
c)  Pêssego, prático, ônibus, insônia = proparoxítonas. 
d) Pá, de, mês, sol = monossílabos tônicos. 

 
06 - A tira ao lado serve de referência para esta questão. 

Leia-a com atenção.  
 

 As classes gramaticais são mecanismos para distribuir 
palavras de acordo com suas funções nas frases. 
Assinale a alternativa que analisa corretamente as 
palavras quanto à classificação morfológica. 

 

a) na primeira fala, existem 4 artigos definidos. 
b) as palavras ESPERAM – COMEÇANDO – MELHOR e 

SEJAM são verbos. 
c) a palavra QUE, nas 7 ocorrências, pertence à classe 

dos advérbios. 
d) as palavras MELHOR e MELHORES são adjetivos 

correspondentes às palavras ANO e PESSOAS, 
respectivamente. 

 
07 - Leia o seguinte cartaz de ofertas de vagas de emprego:  
  

 Analisando o cartaz ao lado, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) O cartaz deixa muito claro quais profissionais estão 
sendo procurados para as vagas.  

b) Sobre a 1ª vaga anunciada é perfeitamente possível 
saber se há vaga para secretária (pessoa) ou 
secretaria (lugar onde a profissional trabalha). 

c) As palavras do texto que não receberam acentuação 
adequada são apenas: secretaria, ortopedicos e 
radiologia. 

d) De acordo com a sílaba tônica, as palavras do texto 
―ortopedicos‖, ―medico‖ e ―tecnico‖ deveriam ser 
acentuadas, pois são proparoxítonas. 

 
 

08 - Leia o anúncio ao lado:  
 

 Assinale a alternativa que NÃO está de acordo com a interpretação do texto.  
 

a) O emprego do ponto-final atribuiu ao texto uma sequência de interrupções, de paradas. 
b) O anúncio foi produzido a fim de comemorar o Dia do Motorista. Portanto, os pontos- 

finais empregados dão a ideia de interrupções e remetem às paradas que os motoristas 
de ônibus realizam para o embarque e desembarque de passageiros. 

c)  Os constantes pontos-finais empregados nesse anúncio dificultaram a leitura do texto, 
porém, é possível compreendê-lo. 

d) A pontuação que foi empregada de forma expressiva no anúncio foi o ponto-final e esse 
poderia ser substituído pelo ponto de interrogação e o texto continuaria com o mesmo 
sentido, quanto à proposta de homenagear os motoristas de ônibus. 

  

 

 
 

Disponível em http://www.praquemgostadeler.com.br/2013/04/toda-
mafalda-da-primeira-ultima-tira.html - Acesso feito em 29 de agosto de 
2015, às 00h17min 
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Leia um trecho do poema “Igreja”, de Carlos Drummond de Andrade, e responda às questões09 e 10. 
 

IGREJA 

 
[…] 

Tijolo 
areia 

andaime 
água 
tijolo. 

O canto dos homens trabalhando trabalhando 
mais perto do céu 

cada vez mais perto 
mais 

— a torre. 
[…] 

Carlos Drummond de Andrade. Igreja. ___Reunião 10 livros de poesia,1973. 
 
09 - De acordo com a interpretação do poema acima:  
 

a) O eu lírico, ou seja, a voz que fala nesse poema, narra o dia a dia de trabalhadores na construção de um ginásio de 
esportes. 

b) O verso 6 ―O canto dos homens trabalhando trabalhando‖ significa que eles estão se preparando para cantarem em uma 
apresentação do coral da igreja. 

c) O eu lírico narra o cotidiano de trabalhadores na construção de uma igreja. 
d) O eu lírico encerra o último verso com ―torre‖, pois ele adora esse lugar onde o sinal do celular é muito melhor. 

 
10  Os cinco primeiros versos do poema foram construídos por meio de uma sequência de:  
 

a) Adjetivos. 
b) Advérbios. 
c) Numerais. 
d) Substantivos. 

 

MATEMÁTICA 
 
11 - Cristina saiu de casa com 5 notas de 10 reais, 3 moedas de 1 real e 2 notas de 2 reais. Gastou 35 reais. Quanto dinheiro 

sobrou? 
 

a) 2 reais. 
b) 12 reais.  
c) 20 reais.  
d) 22 reais. 
 

12 - Para a ornamentação da festa de aniversário de Paula, foram compradas duas centenas e meia de bolas amarelas e o 
triplo dessa quantidade de bolas brancas. Durante a ornamentação, 85 bolas estouraram. Quantas bolas foram utilizadas 
na festa? 

 

a) 905 bolas.  
b) 915 bolas. 
c) 925 bolas. 
d) 935 bolas.  

 
13 - Dobrando uma folha de papel sulfite ao meio, obtemos dois retângulos. Dobrando pela segunda vez, obtemos quatro. 

Quantos retângulos obteremos após a sétima dobra?   
 

a) 108 retângulos. 
b) 118 retângulos. 
c) 128 retângulos. 
d) 138 retângulos.  
 

14 - Um ônibus sai do ponto inicial com 25 passageiros. No 1º ponto, descem 3 pessoas e entram 5. No segundo ponto, 
descem 9 e entram 3. A expressão numérica que representa essa situação é:  

 

a) 25 - 3 - 5 + 9 - 3 = 23. 
b) 25 - 3 + 5 - 9 + 3 = 21. 
c) 25 - 3 + 5 - 9 - 3 = 15. 
d) 25 - 3 - 5 - 9 + 3 = 11. 

 

15 - O preço de um skate é R$248,00 e pode ser pago nas seguintes condições: 1

4
 de entrada e o restante em 2 parcelas 

iguais, sem acréscimo. Qual é o valor de cada parcela? 
 

a) R$ 62,00. 
b) R$ 93,00. 
c) R$ 100,00. 
d) R$ 186,00.  
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16 - Quais desses quadriláteros são paralelogramos? 
 

 
 

 

 

 

 

A B C D E F 
 

a) Somente B e E. 
b) Somente A, E e F. 
c) Somente A, B, E e F. 
d) Os quadriláteros A, B, C, D, E e F. 
 

17 - Uma fábrica produziu 4460 pacotes de biscoitos em um só dia. Eles foram colocados em caixas, cada uma com 42 
pacotes. Se a fábrica quiser completar mais uma caixa, terá que produzir quantos pacotes a mais? 

 

a) 16 pacotes. 
b) 34 pacotes. 
c) 100 pacotes. 
d) 106 pacotes. 
 

18 - A região Norte, com cerca de três milhões, oitocentos e noventa e seis mil e seiscentos quilômetros quadrados, é a 
maior região brasileira. Esse número escrito com algarismos é: 

 

a) 3 000 000 000. 
b) 3 986 600. 
c) 3 869 600. 
d) 3 896 600. 
 

19 - Em uma agência de transporte, há 3 caixas que devem ser enviadas para uma cidade. Elas têm 28,5 kg, 30,4 kg e 
27,25 kg. Uma quarta caixa é acrescentada e o total agora é 100 kg. A massa da quarta caixa é: 

 

a) 13,85 kg. 
b) 33,14 kg. 
c) 66,86 kg. 
d) 86,15 kg. 

 
20 - Sabe-se que 25% da população de um município corresponde a 28 252 habitantes. Quantos habitantes possui esse 

município?  
 

a) 70 630. 
b) 113 008. 
c) 353 150. 
d) 706 300. 

 

GEOGRAFIA/HISTÓRIA 
 

21 - O Tropeirismo teve grande importância para o Paraná, tanto na economia, como na ocupação territorial, nos séculos 
XVIII e XIX. A povoação de municípios como Ponta Grossa, Palmeira, Castro, Imbituba e Lapa, está relacionada 
diretamente com o Tropeirismo. A estrada mais famosa que cortava os planaltos dos três estados do sul, ligando esses 
estados a São Paulo, recebeu o nome de: 

 

a) Caminho dos tropeiros. 
b) Estrada do Contestado. 
c) Rodovia do café. 
d) Caminho de Viamão. 

 
22 - Podemos considerar que os motivos do pioneirismo português na “Expansão Marítima” entre os séculos XV e XVI 

foi/foram:  
 

a) a assinatura do Tratado de Tordesilhas pelos portugueses e pelos espanhóis. 
b) as guerras religiosas que causaram a descentralização das monarquias. 
c) o estabelecimento de uma monarquia centralizada, com grandes interesses em comercializar especiarias. 
d) o estabelecimento de um Estado Liberal, não centralizado, com interesse em adquirir novos mercados para comércio. 
 

23 - A atual Bandeira do Paraná é a estabelecida pelo Decreto-Lei nº 2457, de 31 de março de 1947. Compõe-se de um 
quadrilátero verde, atravessado no ângulo superior esquerdo para o inferior direito por uma larga faixa branca, contendo 
a representação da esfera celeste em azul e cinco estrelas, sendo que quatro indicam uma constelação. Assinale a 
alternativa com o nome dessa constelação:  

 

a) Andrômeda. 
b) Cruzeiro do Sul. 
c) Cão Menor. 
d) Escorpião.  
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24 - O Contestado foi um conflito por posse de terras ocorrido no Brasil entre os anos de 1912 e 1916. Tal conflito envolveu o 
povo nativo da região, proprietários de terras, Monges religiosos, Forças Armadas brasileiras e de segurança pública 
dos estados envolvidos. Quais estados brasileiros estavam diretamente relacionados nesse conflito?  

 

a) São Paulo e Santa Catarina. 
b) Rio grande do Sul e Paraná. 
c) Rio de Janeiro e São Paulo. 
d) Paraná e Santa Catarina. 

 
25 - Sobre a regionalização brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), é correto afirmar que é 

assim composto:  
 

a) Cinco regiões: norte, nordeste, sudeste, centro-oeste e sul. 
b) Quatro regiões: norte, nordeste, sul e sudeste. 
c) Três regiões: Amazônia, nordeste e centro-sul. 
d)  Cinco regiões: norte, nordeste, sul, centro-sul e Amazônia. 

 

 

CIÊNCIAS 
 

26 - Os seres vivos não são apenas os animais, mas também as bactérias, os fungos, as algas, os protozoários e as plantas. 
A parte da ciência que se ocupa de estudar os seres vivos é chamada de ecologia. Segundo a ecologia, as comunidades 
são formadas por fatores bióticos e abióticos relacionando-se entre si. Para se ter um único ecossistema, são 
necessárias relações entre diversas comunidades. Ao conjunto de todos os ecossitemas do planeta dá-se o nome de: 

 

a) Gaia. 
b) Ecosfera. 
c) Nicho ecológico. 
d)  Biosfera. 
 

27 - Recentemente a NASA, Agência Espacial Americana, divulgou imagens de Plutão captadas pela sonda espacial New 
Horizons. Essas imagens auxiliarão os cientistas a compreenderem melhor esse corpo celeste e o Sistema Solar. Sobre 
Plutão, assinale a alternativa correta. 
 

a) Plutão é um planeta gasoso. 
b) Plutão é um astro luminoso do Sistema Solar. 
c) Plutão é quase esférico e é o objeto dominante na sua trajetória em torno do Sol. 
d) Desde de 2006, Plutão é considerado um planeta-anão. 

 
28 - O corpo humano é formado pela integração de diversos sistemas e órgãos. Sobre a função dos sistemas listados 

abaixo, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda. 
 

1. Sistema digestório. 
2. Sistema cardiovascular. 
3. Sistema urinário. 
4. Sistema respiratório. 
 

(   ) É responsável por eliminar substâncias tóxicas produzidas pelo corpo 
humano. 

(   ) É responsável pela entrada do gás oxigênio e pela eliminação do gás 
carbônico. 

(   ) Transporta nutrientes e oxigênio para as diversas partes do corpo e retira 
impurezas.   

(   ) Transforma os alimentos em nutrientes que serão aproveitados pelo 
organismo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 4 – 2 – 1. 
b) 3 – 2 – 4 – 1. 
c) 1 – 3 – 2 – 4. 
d) 1 – 4 – 2 – 3. 
 

29 - Leia o texto a seguir: 
 

Atletas podem contrair doenças nas „águas olímpicas‟ do Rio, diz agência 
 

Os atletas que vão competir nos Jogos Olímpicos de 2016 terão que nadar e velejar em águas tão contaminadas por fezes 
humanas que se arriscarão a contrair alguma doença e não poder concluir as provas, de acordo com uma investigação da 
Associated Press (AP). 

Uma análise da qualidade da água encomendada pela AP encontrou níveis perigosamente altos de vírus e bactérias de 
esgoto humano em locais de competições olímpicas e paralímpicas. Esses resultados alarmaram especialistas internacionais e 
preocuparam os competidores que treinam no Rio [...] 
FISCH, Y; WADE, S. ―Atletas podem contrair doenças nas 'águas olímpicas' do Rio, diz agência‖, Rio de Janeiro, RJ. 30/07/2015. Disponível em: 
<http://g1.globo.com >. Acesso em: 16 de agosto de 2015  

 
Assinale a alternativa que corresponde a duas doenças transmitidas pela água. 

 

a) Sarampo e caxumba. 
b) Ebola e aids. 
c) Hepatite A e cólera. 
d) Asma e bronquite. 
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RASCUNHO

30 - A energia elétrica é amplamente utilizada no nosso cotidiano, desde o momento em que acordamos até a hora de irmos 
dormir. A produção desse tipo de energia requer uma série de transformações e cuidados até a condução segura para o 
consumidor final. Sobre a energia elétrica, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Muitos aparelhos elétricos ligados ao mesmo tempo podem causar sobrecarga no sistema elétrico residencial. 
(   ) A principal fonte de energia elétrica no Brasil vem de termelétricas. 
(   ) Empinar pipas próximo à rede elétrica pode causar acidentes. 
(   ) A energia elétrica pode ser transformada em diferentes tipos de energia: luz, calor, movimento, imagem e som. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – F. 
b) V – F – V – V. 
c) F – F – V – F. 
d) V – V – F – V. 

 

 
 

PRODUÇÃO DE TEXTO 

 

Certo dia, o mágico da lâmpada, famoso por realizar desejos das pessoas, apareceu a um garoto chamado Pedro. O 

garoto ficou encantado com a surpresa. Mas não percebeu de imediato que poderia ficar ainda mais maravilhado. E isso aconteceu 

quando o mágico lhe disse: 

– Pedro, estou para me aposentar, mas, antes, quero conceder a você os três últimos pedidos que 

ainda posso realizar. Peça-me o que quiser e eu atenderei seus desejos. Só faço uma observação: você não 

deve pensar em você mesmo, mas na humanidade. 

O mágico deu ao garoto dez minutos para que Pedro refletisse sobre qual seria o seu pedido. Então 

disse a Pedro: 

– Então, garoto. Agora é com você. Quais são os três desejos que vou realizar segundo sua vontade? 

 
Colocando-se no lugar de Pedro, você deve continuar a cena apresentada. Dê sequência ao texto, em um parágrafo, 

escrevendo quais seriam os desejos solicitados pelo garoto. Justifique a escolha dos pedidos.  

 
Observações: 

 Escreva no mínimo 7 e no máximo 10 linhas; 

 Não coloque título; 

 Escreva com caneta de cor preta e com letra legível. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Limite mínimo 


