
 
 

CONCURSO DE BOLSAS PARA 6º E.F. 
Data: 27 de Outubro de 2018 

 

PORTUGUÊS 
 

1. Leia o poema a seguir: 
 

Cidadezinha qualquer 
 

Casas entre bananeiras 

Mulheres entre laranjeiras 

Pomar amor cantar. 
 

Um homem vai devagar. 

Um cachorro vai devagar. 

Um burro vai devagar. 
 

Devagar... as janelas olham. 

Eta vida besta, meu Deus. 
 

(Carlos Drummond de Andrade in Poesia completa e prosa. 

Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1978). 
 

Analise as afirmações a seguir: 

I – O autor está descrevendo nesse poema uma 

cidade calma, pacata. Essa característica é 

expressa, principalmente, na reiteração da palavra 

“devagar”. 

II – Ao descrever uma cidade calma, o autor fala 

sobre os elementos que causam a agitação das 

pessoas que moram naquele lugar. 

III – O autor quer mostrar em seu poema a 

importância que existe na forma de vida de 

pessoas como as descritas no poema, resumindo 

essa relevância no último verso do poema. 

IV – A expressão “as janelas olham” pode nos 

levar a entender que, nesta cidade, as pessoas 

ficam nas janelas das casas observando os 

acontecimentos da rua. 
 

Assinale a alternativa correta: 

a) Apenas as afirmações I e II estão corretas. 

b) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmações II e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmações I e IV estão corretas. 

e) Apenas as afirmações II e III estão corretas.  

 

2. Leia o texto a seguir: 
 

Madrugada 

 

 A manhã vem chegando devagar, 

sonolenta; três quartos de hora de atraso, 

funcionária relapsa. Demora-se entre as nuvens, 

preguiçosa, abre a custo os olhos sobre o campo, 

ai que vontade de dormir sem despertador, dormir 

até não ter mais sono! Se lhe acontecer arranjar 

marido rico, a manhã não mais acordaria antes das 

onze e olhe lá. Cortinas nas janelas para evitar a 

luz violenta, café servido na cama. Sonhos de 

donzela casadoira, outra a realidade da vida, de 

uma funcionária subalterna, de rígidos horários. 

Obrigada a acordar cedíssimo para apagar as 

estrelas que a noite acende com medo do escuro. 

A noite é apavorada, tem terror às trevas. 

 Com um beijo, a manhã apaga cada estrela 

enquanto prossegue a caminhada em direção ao 

horizonte. Semiadormecida, bocejando, acontece-

lhe esquecer algumas sem apagar. Ficam as pobres 

acesas na claridade, tentando inutilmente brilhar 

durante o dia, uma tristeza.  

[...] 
(O gato malhado e a andorinha sinhá: uma história de 

amor. Jorge Amado. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 

2008). 
 

Sobre o texto, é correto afirmar que: 

a) Ele descreve o amanhecer de um dia, 

personificando a manhã ao atribuir a ela ações 

humanas e descrevendo a forma como a manhã 

faz surgir um novo dia. 

b) Na frase “Cortinas nas janelas para evitar a luz 

violenta, café servido na cama” descreve-se a 

forma como a manhã acorda todos os dias. 

c) Ao escrever que “A noite é apavorada, tem 

terror às trevas”, o autor está tentando explicar o 

porquê de existir a Lua.  

d) Nesse texto, podemos entender que a manhã é 

uma funcionária da noite, pois apaga todas as 

estrelas e nunca se atrasa para o seu trabalho. 

e) Ao dizer que a manhã é uma “funcionária 

relapsa”, o autor quer mostrar que ela é muito ágil, 

preguiçosa e sonolenta. 

 

3. Leia a tirinha a seguir: 

 



 
 

 
 
 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a 

tirinha; 

a) John, o dono de Garfield, está fazendo uma 

festa com seus dois únicos amigos, no caso, seus 

animais de estimação. 

b) O que causa humor na tirinha é o fato de 

Garfield insinuar que John tem mais inimigos do 

que amigos. 

c) John está fazendo uma festa com seus amigos e 

está feliz  por ter muitos convidados presentes. 

d) O fato de John ter apenas dois convidados em 

sua festa faz com que ele fique decepcionado, 

voltando a ter a mesma expressão e sentimento do 

primeiro quadrinho. 

e) O cachorro e o gato se mostram indiferentes à 

situação exposta por John, fato que podemos 

constatar ao observar suas expressões ao longo da 

tirinha.  

 

Leia o texto a seguir para responder às questões    

4 e 5. 
 

Insatisfação 

 

 Um vaga-lume, fazendo piscar sua luzinha 

ao anoitecer, olhou para o céu e suspirou: 

 - Ah, que mísera criatura sou, com essa 

luzinha acende-apaga! Quem dera eu tivesse o 

brilho faiscante das estrelas! 

 Mas, lá no céu, comentavam as estrelas: 

 - Que majestosa é a Lua! Brilha soberana e 

única, enquanto nós, pequeninas e infinitas, de 

tantas que somos, nos confundimos, e qualquer 

fiapo de nuvem apaga nosso brilho. Como seria 

bom ser a Lua! 

 Sozinha no seu posto, entretanto, a Lua se 

lamentava: 

 - Que injusta a Mãe Natureza! Deu a mim 

esta luz pálida e mortiça e ao Sol todo o brilho e 

esplendor! Eu é que merecia ter nascido Sol! 

 Entrementes, chega a aurora, rompendo as 

brumas e trazendo o Sol, que suspirou: 

 - Ai, que dura tarefa a minha! Ter que 

brilhar o dia inteiro, todos os dias, ser fonte de luz 

e vida para todas as criaturas! Quanto me pesa 

este fardo! Ah, Natureza injusta! Por que não fui 

nascer um simples vaga-lume?! 

 
(Rosane Pamplona. In: O homem que contava histórias. São 

Paulo: Brinque-Book, 2008). 

 

4. Assinale a alternativa que apresenta um 

ensinamento que podemos retirar da história lida: 

a) Devemos sempre elogiar as qualidades dos 

outros e querer ser como eles, pois nunca é 

suficiente sermos nós mesmos. 

b) Todos têm suas qualidades e seus defeitos, por 

isso devemos nos esforçar para ser como os outros 

são. 

c) Devemos nos esforçar para não termos defeitos 

e, assim como na história, querer ser como o Sol, 

que não tem dificuldades em sua vida.  

d) Todos têm suas qualidades e seus defeitos. O 

que é bom aos olhos de um, pode ser ruim aos 

olhos de outro. É preciso viver insatisfeito.  

e) Devemos ser felizes com aquilo que nós somos, 

pois todos têm suas qualidades e seus defeitos. 

Devemos valorizar nossa singularidade. 

 

5. O título do texto, “Insatisfação”, quer mostrar 

que: 

 

a) Todas as personagens do texto estão felizes 

com suas características próprias. 

b) Todas as personagens só comentam sobre como 

deve ser a vida das outras. 

c) Todas as personagens desejam ser diferentes do 

que são. 

d) Apenas o vaga-lume está satisfeito com a sua 

vida e as outras personagens não. 

e) Até o Sol tem uma tarefa difícil em seu dia-a-

dia e está satisfeito em ser assim. 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões    

6 e 7. 
                  

O silêncio do rouxinol 

 

[...] 

Na época de Salomão, o melhor dos reis, 

um homem comprou um rouxinol que possuía um 

canto excepcional. Colocou-o numa gaiola em que 

nada faltava ao pássaro e na qual ele cantava, 

horas a fio, para encanto da vizinhança. 

Certo dia, em que a gaiola havia sido 

transportada para uma varanda, outro pássaro se 



 
 

aproximou, disse qualquer coisa ao rouxinol e 

voou. A partir desse momento, o incomparável 

rouxinol emudeceu. 

Desesperado, o homem levou seu pássaro à 

presença do profeta Salomão, que conhecia a 

linguagem dos animais, e lhe pediu que 

perguntasse ao pássaro o motivo de seu silêncio. 

O rouxinol disse a Salomão: 

– Antigamente eu não conhecia nem 

caçador, nem gaiola. Depois me apresentaram a 

uma armadilha, com uma isca bem apetitosa, e caí 

nela, levado pelo meu desejo. O caçador de 

pássaros levou-me, vendeu-me no mercado, longe 

da minha família, e fui parar na gaiola deste 

homem que aí está. Comecei a me lamentar noite 

e dia, lamentos que este homem tomava por 

cantos de gratidão e alegria. Até o dia em que 

outro pássaro veio me dizer: “Pare de chorar, 

porque é por causa dos seus gemidos que eles o 

mantêm nessa gaiola”. Então, decidi me calar. 

Salomão traduziu essas poucas frases para 

o proprietário do pássaro. O homem se perguntou: 

“De que adianta manter preso um rouxinol, se ele 

não canta?”. E lhe devolveu a liberdade. 
CARRIÈRE. Jean-Claude. O círculo dos mentirosos: contos 

filosóficos do mundo inteiro. São Paulo: Códex, 2004 

 

6. A decisão de não mais cantar, comunicada pelo 

rouxinol a Salomão, que a traduziu para o homem, 

teve, como consequência, o homem 

a) não entender a tradução.  

b) ficar desesperado.   

c) libertar o rouxinol.   

d) silenciar o rouxinol. 

e) traduzir as frases. 
 

7. No trecho “... cantava, horas a fio, para encanto 

da multidão.”, a expressão “horas a fio” tem o 

sentido de 
a) de vez em quando.   

b) durante muito tempo. 

c) pousado em um fio.   

d) sem cobrar por isso. 

e) ter esperança. 

 

8. Assinale a alternativa em que há um erro de 

acentuação. 

a) chapéu, hífen, idéia 

b) lápis, rainha, egoísta 

c) tatuí, régua, taxista 

d) maracujá, rapé, cipó 

e) ruim, órgão, túnel 

9. Indica a alternativa em que todas as lacunas 

devem ser preenchidas com Z: 

a) te…..ouro  –  indefe…..o  –  gosto…..o 

b) a…..eite  –  an…..ol  –  vi…..ão 

c) …..inco  –  prejuí…..o  –  bati…..ado 

d) bi…..arro  –  poeti…..a  –  ami…..ade 

e) ca....ebre  –  coração....inho  –  amor....inho 

 

10. Assinale a única alternativa que apresenta 

equívoco ortográfico na passagem dos 

substantivos para verbos: 

a) visual - visualizar 

b) industrial - industrializar 

c) liso - alisar 

d) real - realizar 

e) harmonia - harmonisar 

 

 

MATEMÁTICA 
 

11. Qual alternativa representa a fração  em 

números decimais? 

a) 0,35   b) 3,5 

c) 0,035  d) 35 

e) 0,00035 
 

12. A área colorida em cada círculo indica uma 

fração de um inteiro. Qual alternativa representa a 

soma destas frações? 

 

a)    b)    c)  

b) d)   e) 1 

 

13. Associar as frações    ,  e    com as letras, 

de acordo com as suas posições na reta numerada. 

 



 
 

a) A = , B = , C =  

b) A = , B = , C =  

c) A = , B = , C =  

d) A =  , B =  , C =  

e) A = , B =  , C =  

 

14. Dos 28 bombons que estavam na minha 

gaveta, já comi 75%. Quantos bombons ainda me 

restam? 
 

a) 5       b) 6         c) 7   

d)  8                   e) 9 

 

15. Determine a medida do ângulo BÔD de 

acordo com a figura: 

 

a) 60°   b) 70°             c) 80° 

d) 90°    e) 100° 

 

16.  Observe como Pedro desenhou os 

movimentos que fez na aula de Educação Física. 

Seus braços e o tronco formam vários ângulos. 

Que tipo de ângulo é formado na abertura 1 do 

braço: 

 

a) Agudo   b) reto        c) Obtuso 

d) raso              e) nulo  

 

17. Uma sala retangular tem 7m de comprimento 

e 3,25m de largura. A porta tem 90cm. Quantos 

metros de rodapé foram colocados na sala ? 

 

 

a) 22m     b) 21,5m       c) 20,5m 

d) 19,6m               e) 17,7m 
 

18. Certo tabuleiro de xadrez tem área igual a         

1 024 cm2. Quantos centímetros quadrados tem 

uma casa desse tabuleiro? 

 

a) 12              b) 13           c) 14           

d) 15                   e) 16  

 

19. Uma fábrica engarrafa 3 000 refrigerantes em   

6 horas. Quantas horas levarão para engarrafar      

4 000 refrigerantes? 

 

a) 7 horas         b) 8 horas          c) 10 horas          

d) 11 horas             e) 12 horas 



 
 

20. O dado é um instrumento formado por seis 

faces enumeradas de 1 à 6. Ele possui o formato 

de um cubo. 

 

Qual probabilidade de lançarmos um dado e 

obtermos um número primo? 

a)             b)             c)     

d)               e)  

 

 

HISTÓRIA 
 

21. Observe a imagem: 

 

 
 

Ouro em barra, com símbolo da Coroa 

Portuguesa. 
 

No período colonial, a descoberta do ouro em 

Minas Gerais foi a concretização do sonho dos 

Portugueses. Para conseguir lucrar com o ouro, os 

portugueses tomaram uma série de medidas 

administrativas, a fim de fiscalizar essa nova 

atividade econômica. Entre essas medidas, estão: 

a) Implantação das Casas de Fundição e mudança 

da capital para o Rio de Janeiro. A adoção do 

trabalho assalariado também se insere na tentativa 

de controlar a atividade mineradora. 

b) o uso do trabalho assalariado, pois os escravos 

não eram confiáveis para esse tipo de trabalho. 

c) A criação das Casas de Fundição (derretiam o 

ouro e transformavam em barra) e a cobrança do 

quinto.  A transferência da capital para o Rio de 

Janeiro também foi uma medida adotada. 

d) Importação de mão de obra branca e abolição 

da escravidão. 

e) A extinção da atividade açucareira e de 

qualquer outra atividade econômica que não 

estivesse ligada ao Ouro. 

 

22. Em 1808, a Família Real de Portugal, 

embarcou em uma grande aventura no Oceano 

Atlântico. Para fugir de Napoleão Bonaparte, toda 

a Corte de Portugal fugiu para o Brasil. Ao chegar 

aqui, D. João VI, decretou a Abertura dos 

Portos, que significava: 
 

a) Que a partir daquele momento o Brasil poderia 

fazer comércio com outras nações amigas, o que 

possibilitou uma liberdade econômica para a elite 

brasileira. 

b) Que o Brasil continuava sendo uma colônia. 

c) Que o Brasil teria liberdade comercial, mas a 

elite brasileira se sentiu prejudicada, pois só 

queria comercializar com os portugueses. 

d) Que o Brasil tinha ficado completamente 

independente de Portugal. 

e) Que D. João VI iria fazer bons negócios no 

Brasil. 

 

23. A imagem abaixo foi publicada na Revista 

Illustrada de n°516, em 1888. Observe que os 

trabalhadores estão juntando pedras atiradas para 

construir um pedestal para José do Patrocínio.  

 

 
(Disponível em <HTTP//hemerotecadigital.bn.br/acervo-

digital/revista-Illustrada/3332747>Acesso em 03 out 2018) 
 

José do Patrocínio fundou a Confederação 

Abolicionista que defendia a extinção da 

escravidão no Brasil. Sobre o processo de abolição 

da escravidão, leia as afirmações abaixo: 

I – O movimento abolicionista era formado por 

jornalistas, médicos, artistas, advogados e 

escritores, que defendiam o fim da escravidão no 

Brasil. 



 
 

II – A Lei do Ventre Livre (1871) e a Lei dos 

Sexagenários (1885) fazem parte do processo de 

abolição da escravidão, apesar de não terem 

modificado significativamente a vida dos 

escravos. 

III- A Lei Áurea (1888) representou o fim da 

escravidão no Brasil, e depois dela, a vida dos ex-

escravos melhorou muito e o preconceito racial 

deixou de existir. 

São verdadeiras: 

a) I, II e III.   b) II e III. 

c) I e III.   d) I e II. 

e) Somente a III. 

 

24. Observe a imagem da revista Careta de 

setembro de 1926, na qual dois homens gigantes, 

representando Minas Gerais e São Paulo, não 

deixam o Sergipe (representado pelo homem 

pequeno) chegar ao novo governo: 

 

 
 

A charge representa uma prática política do início 

da República no Brasil. Que prática é essa? 

a) O Segundo Reinado, no qual D. Pedro II 

governava o Brasil e não deixava ninguém 

participar das decisões políticas. 

b) A Política do Café com Leite, na qual as 

oligarquias de São Paulo e Minas Gerais 

dominaram o poder político e se revezavam na 

presidência.  Essa prática recebeu esse nome 

porque São Paulo era muito rico por causa do café 

e Minas produzia muito leite. 

c) Coronelismo, no qual os coronéis exerciam o 

poder que tinham sobre a região em que viviam, e 

forçavam a população a escolher os candidatos 

que ele indicava. O voto era aberto e se as pessoas 

não votassem no candidato indicado poderia sofrer 

algum tipo de violência. 

d) A Política do Café com Leite, na qual as 

oligarquias de São Paulo e Sergipe dominaram o 

poder político e se revezavam na presidência.  

Essa prática recebeu esse nome porque São Paulo 

era muito rico por causa do café, e o Sergipe 

produzia muito leite. 

e) Representa o governo de D. Pedro I, logo após 

a Independência do Brasil. No domínio do Poder 

Moderador, D. Pedro I governava o Brasil com 

amplos poderes. 

 

25. Leia o documento abaixo: 
 

“O ambiente era o pior possível. Calor 

insuportável, dentro de um barracão coberto de 

zinco, sem janelas nem ventilação. Os cacos de 

vidro espalhados pelo chão representavam outro 

pesadelo para as crianças, porque muitas 

trabalhavam descalças ou com os pés protegidos 

por alpercatas de corda, quase sempre furadas. A 

água não primava pela higiene nem ela 

salubridade [...] Os meninos deviam estar na 

fábrica uma hora antes dos oficiais, porque tinham 

que encher de águas os latões e tinas, onde os 

vidreiros mergulhavam as canas e os ferros de 

fazer bocas, quando 14 necessitavam arrefecê-los, 

e, também, deviam ascender os forninhos onde as 

peças eram reaquecidas para acabamento. Assim, 

em dias normais, as horas de trabalho dos meninos 

eram dez e, quando a fusão do vidro retardava, 

aumentavam para onze, doze, e até quinze [...] Os 

latões de água ou tintas pesavam, em geral, de 

vinte a trinta quilos. Os pobres meninos levavam-

nos junto ao peito, com a orla do recipiente colada 

ao rosto. [...] Fazia-se fila junto à torneira, na 

maior aflição. Cada qual ansiava por desobrigar-se 

quanto antes, porque, ao chegarem os vidreiros, se 

a água não estivesse no lugar apropriado, os 

meninos apanhavam feio.”            (LUCA, 2001, p. 26)  

 

Fonte: Cláudia Márcia Rudek. As condições de trabalho e de vida 

dos operários brasileiros, 1850 – 1930. Link para acesso ao texto 

completo: http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arqui

vos/762-4.pdf 
 

O texto fala sobre o trabalha nas primeiras 

indústrias no Brasil. Sobre isso, é incorreto 

afirmar que: 

a) As crianças trabalhavam nas fábricas. 

b) As condições de trabalho eram muito ruins. 

c) As crianças sofriam castigos físicos, caso não 

fizessem o serviço direito. 

d) As crianças chegavam a trabalhar até 15 horas 

por dia. 

e) Havia direitos trabalhistas que protegiam as 

crianças e não deixavam elas serem exploradas. 

 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/762-4.pdf
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/762-4.pdf


 
 

GEOGRAFIA 
 

26. A migração de nordestinos em direção aos 

grandes centros urbanos contribui para aumentar 

os problemas sociais das grandes metrópoles. Um 

exemplo desse fato pode ser percebido: 

a) no aumento da favelização. 

b) na diminuição das periferias. 

c) no aumento de empregos. 

d) na diminuição da violência. 

e) no aumento da tarifa de transportes públicos. 

 

27. O recente processo de ocupação e desen-

volvimento agropecuário da Região Centro-Oeste 

modifica a paisagem do cerrado devido: 

a) à concentração da população no campo. 

b) ao predomínio da agricultura de subsistência. 

c) à destinação das grandes áreas para plantio e 

pecuária. 

d) ao replantio de árvores nativas da região. 

e) ao reflorestamento da Floresta Amazônica. 

 

28. Sobre a localização do território brasileiro, 

observe as afirmações a seguir. 
 

I – todo o território nacional encontra-se no 

Hemisfério Sul. 

II - a capital, Brasília, encontra-se a leste de 

Greenwich. 

III - o Brasil localiza-se em dois hemisférios 

diferentes. 

IV - os dois principais paralelos que cruzam o 

território nacional são a Linha do Equador e o 

Trópico de Capricórnio. 

Estão corretas as alternativas: 

a) I e II.   b) I, II, III e IV. 

c) apenas IV.   d) I e III. 

e) III e IV. 

 

29. Observe a tirinha abaixo: 

Na tirinha, apresenta-se uma crítica à noção de 

progresso vinculada: 

a) à ideia de sustentabilidade e suas 

consequências. 

b) ao conceito de expansão florestal desordenada. 

c) à adoção continuada do reflorestamento 

progressivo. 

d) à ausência de uma política de desenvolvimento 

sustentável. 

e) ao ideário de que a vegetação resiste ao avanço 

das atividades humanas. 

 

30. Observe a charge abaixo: 

 

       
 

A entrada do Brasil no grupo dos países com alto 

IDH significa que: 

a) que a partir de agora todos os brasileiros terão 

boa qualidade de vida. 

b) antes de entrar para o nível mais alto de 

desenvolvimento humano, os brasileiros já 

possuíam boa qualidade de vida. 

c) nem todos os cidadãos brasileiros usufruem de 

uma boa qualidade de vida, apesar de o Brasil 

fazer parte dos países com alto IDH. 

d) que no Brasil não haverá mais pobreza e 

miséria como mostra a charge acima. 

e) que a partir de agora todos os brasileiros 

poderão usufruir de uma educação de qualidade. 

 

 

CIÊNCIAS 
 

31. A astronomia é a mais antiga das ciências e 

tem por objetivo estudar o Universo e sua 

evolução. Desde a antiguidade o estudo do céu e 

do Universo intrigou os seres humanos. Assinale a 

alternativa correta:  

 



 
 

a) No movimento de translação, a Terra gira em 

torno do seu próprio eixo, originando os dias e as 

noites.   

b) As estações do ano ocorrem devido ao 

movimento de translação e da inclinação do eixo 

da Terra.       

c) No movimento de rotação, a Terra gira em 

torno do sol, originando as estações do ano.      

d) No verão a Terra aproxima-se muito do Sol, por 

isso faz muito calor.       

e) No inverno a Terra afasta-se muito do Sol, por 

isso faz muito frio.  

 

32. Leia as afirmações abaixo, sobre a Lua:  
 

I. A Lua tem a cada dia uma fase (aparência) e 

quatro delas recebem nomes especiais (nova, 

quarto crescente, cheia e quarto minguante).  

II. A face oculta da Lua nunca fica de frente para a 

Terra.  

III. Quando a Lua está na fase quarto crescente no 

Brasil, a Lua está na fase quarto minguante no 

Japão.  
 

Estão corretas as afirmações:  

a) I e II, apenas.   b) I e III, apenas.  

c) II e III, apenas.   d) I, II e III.  

e) III, apenas.   

 

33. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre os 

sistemas digestório, circulatório e respiratório:  

a) O sistema respiratório é responsável pela 

entrada do gás oxigênio presente no ar e pela saída 

do gás carbônico produzido pelas células do 

corpo.  

b) O sistema circulatório é formado pelo coração, 

pelos vasos sanguíneos e pelo sangue.  

c) O sistema digestório tem a função de 

transformar os alimentos ingeridos em partes 

pequenas, que são os nutrientes, capazes de ser 

absorvidos e utilizados pelas células do corpo.  

d) O coração é o órgão responsável por bombear o 

sangue para todas as partes do organismo.   

e) O sistema respiratório é formado por: boca, 

faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, 

intestino grosso, reto e ânus.  

 

34. Observe as imagens abaixo:  
 

 

Sabe-se que o panda é herbívoro, o leão é 

carnívoro e o tucano é onívoro. Assinale a 

alternativa que contêm a informação correta.  

a) O panda alimenta-se, apenas, de outros animais.     

b) O leão e o panda alimentam-se, apenas, de 

plantas.  

c) O panda alimenta-se, apenas, de plantas.  

d) O tucano e o panda alimentam-se, apenas, de 

plantas.    

e) Os três animais alimentam-se tanto de plantas, 

quanto de animais.     

 

35. Leia as afirmações abaixo, com atenção:  
 

I: A sustentabilidade propõe que é preciso 

satisfazer as necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade das gerações futuras de 

satisfazerem as suas próprias necessidades.  

II: Consumir é diferente de consumismo. 

Consumir é um ato necessário para nossa 

sobrevivência, porém o consumismo é o consumo 

sem consciência.  

III: Quando o papel é reciclado, evita-se a retirada 

de matéria prima da natureza, ajudando em sua 

preservação.  

IV: Realizar a coleta seletiva de lixo e a 

reciclagem dos materiais em nada ajuda o meio 

ambiente.  
 

Estão corretas as afirmações:  

a) I e III, apenas.   b) II e IV, apenas.     

c) I e II, apenas.  d) I, II e III, apenas.     

e) I, II, III e IV.  

  

 


