COLÉGIO PEDRO II
Processo de Seleção e Classificação de Candidatos à Matrícula – 2018/2019
6º Ano do Ensino Fundamental
Edital nº 32/2018
Edital nº 23/2018
PROVA ESCRITA –

LÍNGUA PORTUGUESA
“Mas as coisas findas,
muito mais que lindas,
essas ficarão”
(Carlos Drummond de Andrade, “Memória”)

Texto I
GUILHERME AUGUSTO ARAÚJO FERNANDES
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Era uma vez um menino chamado Guilherme Augusto Araújo Fernandes e ele nem era
tão velho assim.
Sua casa era ao lado de um asilo de velhos e ele conhecia todo mundo que vivia lá.
[...]
Mas a pessoa que ele mais gostava era a Sra. Antônia Maria Diniz Cordeiro, porque ela
também tinha quatro nomes, como ele.
Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos.
Um dia, Guilherme Augusto escutou sua mãe e seu pai conversando sobre Dona Antônia.
– Coitada da velhinha – disse sua mãe.
– Por que ela é coitada? – perguntou Guilherme Augusto.
– Porque ela perdeu a memória – respondeu seu pai.
– Também, não é para menos – disse sua mãe. – Afinal, ela já tem noventa e seis anos.
– O que é memória? – perguntou Guilherme Augusto.
Ele vivia fazendo perguntas.
– É algo de que você se lembre – respondeu o pai.
Mas Guilherme Augusto queria saber mais; então, ele procurou a Sra. Silvano que tocava
piano.
– O que é memória? – perguntou.
– Algo quente, meu filho, algo quente.
Ele procurou o Sr. Cervantes que lhe contava histórias arrepiantes.
– O que é memória? – perguntou.
– Algo bem antigo, meu caro, algo bem antigo.
Ele procurou o Sr. Valdemar que adorava remar.
– O que é memória? – perguntou.
– Algo que o faz chorar, meu menino, algo que o faz chorar.
Ele procurou a Sra. Mandala que andava com uma bengala.
– O que é memória? – perguntou.
– Algo que o faz rir, meu querido, algo que o faz rir.
Ele procurou o Sr. Possante que tinha voz de gigante.
– O que é memória? – perguntou.
– Algo que vale ouro, meu jovem, algo que vale ouro.
Então Guilherme Augusto voltou para casa, para procurar memórias para Dona Antônia,
já que ela havia perdido as suas.
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– antiga caixa de sapatos cheia de conchas, guardadas há muito tempo,
e colocou-as com cuidado numa cesta.
Ele achou a marionete, que sempre fizera todo mundo rir, e colocou-a na cesta também.
Ele lembrou-se, com tristeza, da medalha que seu avô lhe tinha dado e colocou-a
delicadamente ao lado das conchas.
Depois achou sua bola de futebol, que para ele valia ouro; por fim, entrou no galinheiro
e pegou um ovo fresquinho, ainda quente, debaixo da galinha.
Aí, Guilherme Augusto foi visitar Dona Antônia e deu a ela, uma por uma, cada coisa de
sua cesta.
“Que criança adorável que me traz essas coisas maravilhosas”, pensou Dona Antônia.
E então ela começou a se lembrar.
Ela segurou o ovo ainda quente e contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul,
todo pintado, que havia encontrado uma vez, dentro de um ninho, no jardim da casa de sua
tia.
Ela encostou uma das conchas em seu ouvido e lembrou da vez que tinha ido à praia de
bonde, há muito tempo, e como sentira calor com suas botas de amarrar.
Ela pegou a medalha e lembrou, com tristeza, de seu irmão mais velho, que havia ido
para guerra e que nunca voltou.
Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha,
que rira às gargalhadas, com a boca cheia de mingau.
Ela jogou a bola de futebol para Guilherme Augusto e lembrou do dia em que se
conheceram e de todos os segredos que haviam compartilhado.
E os dois sorriram e sorriram, pois toda a memória perdida de Dona Antônia tinha sido
encontrada, por um menino que nem era tão velho assim.
FOX, Mem. Guilherme Augusto Araújo Fernandes. São Paulo: Brinque-Book, 1984.

QUESTÃO 1
De acordo com o Texto I, apesar de o personagem Guilherme Augusto não saber o que é memória,
no fim da história ele entendeu que
(A) os adultos confiam na memória dos idosos.
(B) os idosos dependem de contato com objetos.
(C) a perda da memória é um problema irreversível.
(D) os objetos podem despertar lembranças importantes.
QUESTÃO 2
Assinale a alternativa que traz uma memória de Guilherme Augusto.
(A) “[...] lembrou, com tristeza, de seu irmão mais velho [...].” (linha 50)
(B) “Ele lembrou-se, com tristeza, da medalha que seu avô lhe tinha dado [...]”. (linha 37)
(C) “Contou a Guilherme Augusto sobre um ovinho azul, todo pintado, que havia encontrado
uma vez, dentro de um ninho, no jardim da casa de sua tia.” (linhas 45-47)
(D) “[...] lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira às gargalhadas, com
a boca cheia de mingau.” (linhas 52-53)
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“Ela sorriu para a marionete e lembrou da vez em que mostrara uma para sua irmãzinha, que rira
às gargalhadas, com a boca cheia de mingau.” (linhas 52-53)

O termo destacado acima poderia ser corretamente acompanhado pela palavra
(A) boca.
(B) irmãzinha.
(C) marionete.
(D) gargalhada.
QUESTÃO 4

“Ele a chamava de Dona Antônia e contava-lhe todos os seus segredos.” (linha 7)
O termo substituído pelo pronome “lhe” na frase acima é
(A) Guilherme.
(B) Dona Antônia.
(C) todos.
(D) segredos.

Texto II
GUARDAR
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.
Em cofre não se guarda coisa alguma.
Em cofre perde-se a coisa à vista.
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por
admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.
Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por
ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela,
isto é, estar por ela ou ser por ela.
Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro
do que um pássaro sem voos.
Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica,
por isso se declara e declama um poema:
Para guardá-lo:
Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:
Guarde o que quer que guarda um poema:
Por isso o lance do poema:
Por guardar-se o que se quer guardar.
CICERO, Antonio. Guardar: poemas escolhidos. 4. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008, p. 11.
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No poema (Texto II), são criados vários sentidos para o verbo “guardar”.
Assinale a alternativa em que a atitude de Guilherme (Texto I) corresponde a um desses sentidos.
(A) Enxergar o valor afetivo dos objetos.
(B) Escrever poemas para guardar memórias.
(C) Vigiar os hábitos dos moradores do asilo.
(D) Esconder os objetos numa antiga caixa de sapatos.
QUESTÃO 6
No texto de Antonio Cicero, fica claro que os poemas são escritos, publicados, declamados para
“guardar”
(A) o que está nos cofres.
(B) o que deve ser trancado.
(C) os pássaros que não voam.
(D) o que não se quer esquecer.
Texto III
A QUEDA DO CÉU: PALAVRAS DE UM XAMÃ YANOMAMI
1

Os dizeres de nossos ancestrais nunca foram desenhados. São muito antigos, mas
continuam sempre presentes em nosso pensamento, até hoje. Continuamos a revelá-los a
nossos filhos, que, depois da nossa morte, farão o mesmo com os seus. As crianças não
conhecem os xapiri. No entanto, prestam atenção nos cantos dos xamãs que os fazem
5 dançar em nossas casas. É desse modo que, aos poucos, as palavras dos maiores vão
fazendo seu caminho nos pequenos. Depois, quando ficam adultos, tornam-se por sua vez
capazes de dá-las a ouvir. É assim que transmitimos nossa história, sem desenhar nossas
palavras. Elas vivem no fundo de nós. Não deixamos que desapareçam. Desse modo,
quando um rapaz quer por sua vez virar espírito, pede aos xamãs renomados de sua casa
10 para lhe darem seus xapiri. Estes então lhe transmitem antigas palavras, que se instalam
nele e vão se renovando e aumentando com o passar do tempo.
Os brancos, por outro lado, não param de querer desenhar suas palavras. Essa
também não é coisa que lhes foi ensinada por Omama! Deve ser porque suas mentes são
mesmo muito esquecidas! Seus ancestrais devem ter criado esses desenhos para poder
15 seguir seus pensamentos. Talvez tenham pensado, outrora: “Vamos desenhar o que
dizemos, e assim talvez nossas palavras não fujam mais para longe de nós”. É verdade.
Suas palavras não parecem se firmar por muito tempo em suas mentes. Se escutarem muitas
delas sem marcar seu traçado, elas logo desaparecem de seu pensamento. Quando
guardam uns desenhos delas, ao contrário, no dia seguinte, depois de as terem esquecido,
20 podem lembrar de repente: “Oae! É isso! As coisas são mesmo como eu as pintei nessa pele
de papel!”. É o costume deles. Fazem isso o tempo todo; senão, esqueceriam em seguida
tudo o que dizem! Eles gostam muito das peles de imagens, como seus antigos antes deles,
porque são outra gente. Deve ser algo bom para o pensamento deles. Guardam suas velhas
palavras desenhando-as e dão a elas o nome de história.

KOPENAWA, Davi; ALBERT, Bruce. A queda do céu: palavras de um xamã yanomami.
São Paulo: Companhia das Letras, 2015, p. 457- 458.
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Lendo o Texto III, podemos compreender que
(A) os yanomamis preservam sua memória de uma forma diferente da dos homens brancos.
(B) na opinião do xamã, brancos e índios yanomamis não preservam suas memórias.
(C) os yanomamis preservam sua memória de forma idêntica à dos homens brancos.
(D) a opinião do xamã é a de que ninguém precisa preservar sua memória.
QUESTÃO 8

“Oae! É isso! As coisas são mesmo como eu as pintei nessa pele de papel!” (linhas 20 - 21)

No trecho acima, a interjeição “Oae!” é usada para expressar
(A) lembrança de algo de que se havia esquecido.
(B) alegria por entrar em contato com algo novo.
(C) surpresa diante de algo que não se sabia.
(D) reconhecimento de algo que já se sabia.
QUESTÃO 9

“Os brancos, por outro lado, não param de querer desenhar suas palavras.” (linha 12)

Assinale a alternativa que apresenta o sentido do trecho destacado.
(A) Os brancos têm o hábito de fazer pinturas.
(B) Os índios e os brancos guardam suas memórias.
(C) Os brancos escrevem para registrar suas memórias.
(D) Os índios yanomamis nunca aprenderão a escrever.
Texto IV
No dia 2 de setembro deste ano, um incêndio no Museu Histórico Nacional destruiu grande parte
do seu acervo, que preservava importantes dados da memória de nosso país. Foram incinerados
fósseis de animais pré-históricos, documentos relevantes de nosso passado e registros culturais de
nossos povos indígenas. A charge a seguir foi feita por Laerte e publicada após essa catástrofe.
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LAERTE. Folha de S. Paulo, 4 set. 2018.

QUESTÃO 10
Laerte usa duas diferentes representações de dinossauros, relacionadas aos termos “passado” e
“futuro”, para fazer a seguinte reflexão:
(A) As pessoas deveriam olhar mais para o futuro, pois o passado não é importante.
(B) A ausência de cuidado com nosso passado demonstra a dificuldade em construirmos nosso
futuro.
(C) Os dinossauros queimados no Museu Nacional poderão ser substituídos facilmente por
outros no futuro.
(D) A humanidade no futuro corre o risco de ser destruída pelos dinossauros como eles foram
destruídos no passado.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 11
Após um trágico incêndio em um museu, iniciou-se uma campanha para que visitantes
compartilhassem fotos e vídeos do prédio e das obras vistas em visitas anteriores ao incêndio.
Após coletar todo esse material, uma equipe organizou todo o conteúdo em 1h40min de filme, que
foi dividido em 6 capítulos de mesma duração.
Assim, cada capítulo teve a exata duração de 16 minutos e
(A) 6 segundos.
(B) 7 segundos.
(C) 20 segundos.
(D) 40 segundos.
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QUESTÃO 12
Nos museus, podemos conhecer diversas histórias sobre o jeito de viver de muitos povos. É
possível imaginar e conhecer o modo como se vestiam, comiam e cozinhavam em diferentes
culturas e locais do nosso planeta. Um exemplo disso são objetos utilizados por alguns povos
indígenas, que, ao contrário do que muitos pensam, não estão restritos ao passado, mas continuam
presentes na vida dos seus inúmeros representantes nas diversas regiões brasileiras.
Observe o infográfico que indica a quantidade de indígenas por região brasileira no ano de 2010:

Disponível em:http://www.rio.rj.gov.brAcesso em: 16 set. 2018.

Por um erro de impressão, o quantitativo referente à região Sul não apareceu no infográfico.
Com base nas informações do infográfico, sendo o total de indígenas no Brasil em 2010 igual a
896,7 mil, a diferença entre a quantidade de indígenas das regiões Centro-Oeste e Sul era de
(A) 64 700.
(B) 78 700.
(C) 134 400.
(D) 818 000.
QUESTÃO 13
A diretora Mariana e a professora Aline pretendem levar seus 35 estudantes a uma exposição
cultural em um determinado museu. Uma empresa de ônibus foi contratada e o valor cobrado será
de R$ 70,00 por estudante, com gratuidade de transporte para os adultos que acompanharão o
grupo. O valor da entrada inteira para essa exposição é R$ 30,50 para adultos e da meia entrada é
R$15,25 para estudantes.
O valor total que será gasto na realização desta atividade é
(A) R$ 2.983,75.
(B) R$ 3.044,75.
(C) R$ 3.517,50.
(D) R$ 3.578,50.
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QUESTÃO 14
Em uma escola há quatro turmas do 5º ano. A quantidade de estudantes em cada uma delas é
indicada a seguir:





Turma 501: 28 estudantes;
Turma 502: 25 estudantes;
Turma 503: 27 estudantes;
Turma 504: 29 estudantes.

Essas quatro turmas realizaram uma visita a um museu. Para o deslocamento, foram usados quatro
micro-ônibus, um para cada turma. Em um desses micro-ônibus, o professor João acompanhou
uma das turmas e percebeu que nela havia exatamente duas meninas para cada menino.
O professor João acompanhou a turma
(A) 501.
(B) 502.
(C) 503.
(D) 504.
QUESTÃO 15
O Rio do samba: resistência e
reinvenção
28/04/2018 a 10/03/2019
A exposição que celebra os 5 anos do
MAR, o Museu de Arte do Rio, pretende
explorar os aspectos sociais, culturais e
políticos da história do samba carioca
desde o século XIX até os dias de hoje.
VALOR DOS INGRESSOS
Inteira: R$ 20,00
Meia-entrada: R$ 10,00
Fonte: http://www.museudeartedorio.org.br. Acesso em: 08 set. 2018.

Uma família foi ao MAR assistir a essa exposição, tendo reservado R$ 170,00 para a compra dos
ingressos. Foram adquiridas três inteiras e quatro meias-entradas.
A expressão numérica que fornece a quantia que restou após a compra dos ingressos é
(A) 170 – 3 × 20 + 4 × 10
(B) 170 + 3 × 20 − 4 × 10
(C) (170 + 3 × 20) + (4 × 10)
(D) 170 – [ (3 × 20) + (4 × 10) ]
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QUESTÃO 16
Aleijadinho, Burle Marx, Candido Portinari e Tarsila do Amaral são importantes nomes da arte
brasileira. Não necessariamente nessa ordem, as datas de seus aniversários eram





4 de agosto;
29 de agosto;
1o de setembro;
29 de dezembro.

Sabe-se que Aleijadinho e Candido Portinari aniversariavam no mesmo dia, mas de meses
diferentes. Sabe-se também que Aleijadinho e Burle Marx aniversariavam no mesmo mês, mas em
dias diferentes.
De acordo com essas informações, é correto afirmar que Tarsila do Amaral aniversariava no dia
(A) 4 de agosto.
(B) 29 de agosto.
(C) 1o de setembro.
(D) 29 de dezembro.
QUESTÃO 17
Os estudantes do Colégio Pedro II realizaram uma aula passeio ao Museu Nacional e ficaram
encantados com a variação de cores dos besouros que encontraram.
Resolveram se organizar em grupos e fazer um quadro registrando a quantidade de besouros de
acordo com as diferentes tonalidades de uma mesma cor.
Ao final da tarde, conseguiram contar 4600 besouros e descobriram em sua categorização que
havia a mesma quantidade de besouros roxos, verdes e marrons.
Veja como começaram a organizar no quadro os seus achados curiosos:
Azul
Fração

Roxo

Marrom

Verde

1
4

Quantidade

Preto

Total

3
8
4600

Se quiser, use o quadro para registrar e organizar seu pensamento.
Completando os dados registrados na tabela é correto afirmar que
(A) 1725 é o total de besouros pretos.
(B) 575 é a quantidade de besouros azuis.
(C)

(D)

1
2
2
8

é a fração que corresponde ao número de besouros verdes.

é a fração que corresponde ao número de besouros roxos.
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QUESTÃO 18
Após uma aula passeio ao Museu Nacional, um estudante decidiu representar um sarcófago que
guardava a múmia que mais lhe chamou atenção. Na figura a seguir, a parte pintada em cinza
corresponde ao desenho que realizou no papel quadriculado.

A área do sarcófago representado na malha quadriculada é
(A)
(B)
(C)
(D)

15 cm2.
25 cm2.
30 cm2.
35 cm2.
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Leia a tirinha:

Disponível em: https://br.pinterest.com. Acesso em: 10 set. 2018.

A planificação correspondente à figura geométrica tridimensional que aparece na tirinha é

(A)

(B)

(C)

(D)
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Na parede de um museu há 4 quadros distintos dispostos lado a lado, como ilustrado a seguir.

Esses quadros foram todos retirados para que a parede fosse pintada. Em seguida, os funcionários
deveriam recolocar os 4 quadros na parede, porém não se lembravam da ordem em que eles
ficavam antes de serem retirados.
O número total de maneiras diferentes de se colocar lado a lado os 4 quadros é
(A) 8.
(B) 12.
(C) 16.
(D) 24.
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REDAÇÃO

Guilherme Augusto – personagem do Texto I da Prova de Língua Portuguesa – escolheu diferentes
objetos para ajudar Dona Antônia a recuperar suas memórias. Ela usou cada um deles para narrar
alguma experiência que havia vivenciado.
Pense em um objeto que desperte em você alguma lembrança que mereça ser preservada. Como
Guilherme Augusto, você pode escolher algo quente, algo bem antigo, algo que faz chorar, algo que
faz rir ou algo que vale ouro.
Escreva um texto de 20 linhas, contando que objeto é esse, como foi sua experiência com ele e que
importância ele teve na sua vida.
Seu texto deverá:









conter obrigatoriamente argumentos que sustentem suas opiniões;
ter entre 15 e 20 linhas;
apresentar letra legível e não conter rasuras;
ter, no mínimo, três parágrafos;
estar de acordo com a norma padrão para a modalidade escrita;
ser em prosa;
estar de acordo com a proposta apresentada;

ser transcrito no local indicado na FOLHA DE TEXTOS DEFINITIVOS.
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