
Texto 1

A floresta encantada
Chegamos a um rio estreito, onde Bira diminuiu a velocidade. Uma família de macacos veio nos 

receber, pulando sobre as árvores e soltando pequenos gritos, como se avisassem a toda a floresta 
que novos visitantes entravam na mata por aquele caminho feito de água.

Junto a uma casa de madeira pintada de vermelho, Bira atracou o barco e fomos recebidos por 
uma senhora morena muito simpática que limpava um peixe gigantesco.

– Eu preciso ver este peixe de perto!, exclamei, pulando do barco.

– É maior que tubarão!, disse Breno, boquiaberto.

– Mas não tem aquele mundaréu de dentes assustadores! Aposto que é o famoso pirarucu!,
arrisquei.

– Acertou! É o maior peixe dos nossos rios!, comentou Maiara.

Em seguida, entramos numa pequena canoa a remo e partimos por um rio pequeno, coberto
pelo mato. O caminho ali só surgia com as remadas certeiras de Bira, que, sem bússola ou mapa, ia 
desvendando a direção a ser seguida. Que lugar tão secreto, tão bonito!

Depois de algum tempo, chegamos a um local lindo, com árvores mergulhadas na água. Junto 
às árvores mais baixas, podíamos tocar nos galhos e até colher frutas. Ao passarmos por um pé de 
cupuaçu, Maiara colheu um fruto grande sem nem ter de subir na árvore. Depois, bateu o cupuaçu 
na canoa, abriu e nos ofereceu pedaços deliciosos, azedinhos. Famintos, comemos tudo.

Quanto mais entrávamos na floresta encantada, maior era o silêncio, a tranquilidade. Num certo 
momento, Bira parou de remar e ficamos todos calados, ouvindo os pios dos pássaros e os sons da 
mata. Inesperadamente, surgiram borboletas azuis dançando sobre nossas cabeças.

Bira parecia respeitar muito aquele lugar e remava com todo o cuidado. A cada vez que o remo 
tocava a água, o rio brilhava, cintilando. Então, uma revoada de mais de cinquenta periquitos passou 
por nós, numa cantoria animada. Nunca tínhamos visto nada igual. A natureza ali era mais forte do 
que todos, e passávamos por ela tentando incomodar o mínimo possível. Quando a canoa esbarrou 
inesperadamente numa árvore, uma chuva de pétalas vermelhas caiu sobre nós e ficamos todos 
enfeitados, sorrindo uns para os outros, admirados com tanta beleza.

De repente, tudo se calou e ouvimos um sussurro. Parecia uma voz de mulher, que não sabíamos 
de onde vinha:

– Cuidem da floressssta. Cuidem...

– Quem disse isso?, indagou Breno.

– Parece coisa da Mãe da Mata, respondeu Maiara.

– Ela mora aqui nesta floresta?, eu quis saber.

– Ela mora em todas as florestas, afirmou nossa amiga.
FLÁVIA LINS E SILVA  

Adaptado de Diário de Pilar na Amazônia. Rio de Janeiro: Pequena Zahar, 2019 (3ª ed.).
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LÍNGUA PORTUGUESA      
MATEMÁTICA

O fragmento abaixo é parte do livro Diário de Pilar na Amazônia. Nele, a personagem principal, Pilar, viaja 
para Amazônia à procura de seu pai e nos conta as muitas aventuras que viveu com seu amigo inseparável 
Breno e outras duas crianças que encontrou pelo caminho, Maiara e Bira.





Ao longo do texto é possível perceber a fascinação de Pilar pela floresta encantada.

Retire do texto duas frases que comprovem esse sentimento.

Questão

01

– É maior que tubarão!, disse Breno, boquiaberto. (linha 7) 

– Mas não tem aquele mundaréu de dentes assustadores! (linha 8)

Reescreva as duas frases acima, substituindo as palavras sublinhadas por outras, sem alteração de 
sentido.

Questão

02

A história A floresta encantada nos apresenta os personagens navegando por alguns rios na 
Amazônia.

Indique:

• um dos meios de transporte utilizado pelos personagens;

• uma expressão do texto que substitua a palavra rio.

Questão

03

CAp-UERJ 2023     6o ano 2

chegamos a um local lindo, (linha 14)

A palavra sublinhada indica que a narradora e outros personagens estão envolvidos na ação.

Reescreva a frase acima começando com os nomes de dois personagens dessa história. Faça as 
alterações necessárias.

Questão

04





Durante o passeio, os personagens anotaram quantos pássaros de cada tipo eles viram. Observe a 
tabela abaixo.

TIPOS DE PÁSSARO QUANTIDADE

periquito 54

arara 125

sanhaçu 49

araponga 28

caburé 99

Calcule o número total de pássaros vistos durante o passeio.

Questão

05
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Em uma semana, 513 turistas fizeram passeios de canoa pelo rio Amazonas. Em cada uma cabiam 
9 pessoas.

Calcule quantas canoas foram usadas nos passeios.

Questão

06





Segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), o rio Amazonas é o maior do mundo, 
com 6 992,06 km de extensão. O segundo maior é o rio Nilo, com 6 852,15 km de extensão.

Calcule quantos quilômetros o rio Amazonas é maior do que o rio Nilo.

Questão

07
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Questão

08
Um pescador do Amazonas anotou suas vendas em janeiro, mas caiu água em seu papel e algumas 
partes ficaram apagadas.

Complete a tabela com as informações que faltam.

VENDAS DO MÊS DE JANEIRO

peixe preço por quilo
quantidade  

vendida
valor recebido

pirarucu R$ 22,50 13 kg

tambaqui R$ 11,00 R$ 253,00

jaraqui R$ 9,99 27 kg R$ 269,73





Texto 2

A árvore sagrada da Amazônia
A mitologia indígena brasileira é repleta de figuras ligadas à força da natureza. Tupã seria o deus 

do trovão, criador do céu, da terra e das águas. Jaci seria a deusa Lua, mãe dos vegetais. Guaraci, o 
deus Sol, seria o guardião do dia. E a samaúma, conhece? Ela é a árvore sagrada da Amazônia para 
os povos indígenas da região. Mas por quê?

A samaúma é uma das maiores árvores do Brasil, com cerca de 60 metros de altura e troncos muito 
grossos. Os cientistas a batizaram de Ceiba pentandra, mas, popularmente, também é chamada 
de samaumeira, árvore da vida ou escada do céu. Para os indígenas da região amazônica, ela é a 
“mãe-das-árvores”.

Segundo a mitologia indígena, assim como as mães costumam sempre olhar por suas crias, a 
samaúma, por sua grandiosidade, “enxerga” toda a floresta por cima. Ainda por essa tradição, na 
base da árvore existe um portal invisível aos olhos humanos que liga o nosso universo ao universo 
dos seres divinos, que protegem a floresta e os animais.

ANÍBAL DA S. CANTALICE, MARCELA E. MAFORT e JEAN CARLOS MIRANDA 

Adaptado de CHC, v. 314, 2020.
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Em A árvore sagrada da Amazônia, a samaúma é comparada a um membro da família.

• Identifique a que membro da família a árvore é comparada.

• Transcreva uma frase do texto que explique o porquê dessa comparação.

O texto apresenta informações sobre uma árvore típica da Amazônia em tom de conversa com o leitor.

Retire do texto dois trechos que indiquem esse tom de conversa.

Questão

09

Questão

10

5 

 

 

 

10





Segundo os estudos da flora amazônica, a samaúma pode viver 950 anos.

Considerando que um ano tem 365 dias, determine o número de dias correspondente a essa idade.

Questão

11
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Para alcançar a copa de uma samaúma, foi construída uma escada de 60 m de altura em seu tronco. 
Ao fixar as tábuas como degraus, foi utilizada uma distância de 15 cm entre elas.

Calcule o número de tábuas necessárias para chegar à copa da árvore.

Questão

12
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Ao promover uma campanha de reflorestamento, um grupo de ativistas ambientais recebeu doações 
de 760 mudas de árvores de diferentes espécies para serem distribuídas para a população no período 
de um mês. A campanha fez tanto sucesso que, ao fim da primeira semana, já haviam sido distribuídos 
3
4

 das mudas das árvores.

Indique quantas mudas de árvores foram distribuídas nessa semana.

Questão

13

Texto 3

Manifesto de Nhá Terra
Há que se cuidar das nascentes

E da água que alimenta a morada dos homens

Há que se pajear* os peixes e os rios

Os ninhos e as florestas

As sementes e os nascimentos

Os seres minúsculos e os oceanos

Há que se tomar posse da energia 

que se oferta do sol e dos ventos

Nada pode tornar-se lixo

Tudo tem que ser reciclado, recomposto, reinventado

Há que se plantar árvores longamente

E proteger o ar

para que seja apropriado para as borboletas e os meninos

*pajear: cuidar

MANOEL DE BARROS E GRUPO PONTO DE PARTIDA. 

Pra Nhá Terra. Direção de Regina Bertola. 2007.

5

10





O Manifesto de Nhá Terra destaca o cuidado necessário com a preservação da natureza.

De acordo com o texto, indique:

• uma fonte de água;

• uma fonte de energia.

Questão

14
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Há que se cuidar das nascentes (linha 1)

A expressão sublinhada repete-se no texto como estratégia para sinalizar as ações importantes para 
a preservação do meio ambiente.

Reescreva a frase acima, substituindo a expressão sublinhada, sem que haja alteração de sentido.

Nada pode tornar-se lixo (linha 9)

Tudo tem que ser reciclado (linha 10)

As palavras sublinhadas, mesmo opostas, expressam a ideia de totalidade.

Crie duas frases sobre o tema do manifesto. A primeira deve ter a palavra nada e a segunda, a 
palavra tudo.

Questão

15

Questão

16





A palavra reinventado é formada por elementos que se juntam ao início e ao fim de inventar.

• Reescreva a palavra plantar, acrescentando os mesmos elementos utilizados acima.

• Indique qual é o sentido do elemento re.

Questão

17
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A cada metro quadrado de um terreno retangular de 12 m de comprimento por 9 m de largura, são 
plantadas duas mudas de árvores de reflorestamento.

Calcule o número de mudas que foram plantadas nesse terreno.

Questão

18

1m

1m





Para avaliar a qualidade da água do mar, pesquisadores coletaram 12 amostras em recipientes de 800 ml. 
Ao chegarem ao laboratório, precisaram dividir essas amostras em recipientes menores, de 200 ml. 

Determine a quantidade de recipientes de 200 ml utilizados.

Questão

19
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Em agosto de 2022, uma empresa recolheu 600 kg de lixo para serem reciclados. Observe o gráfico 
abaixo:

20%

25%

15%

40%
Centro

Zona Norte

Zona Oeste

Zona Sul

Calcule a quantidade de lixo, em quilos, recolhido na Zona Oeste.

Questão

20





Releia o final do texto A floresta encantada.

De repente, tudo se calou e ouvimos um sussurro. Parecia uma voz 
de mulher, que não sabíamos de onde vinha:

– Cuidem da floressssta. Cuidem...

– Quem disse isso?, indagou Breno.

– Parece coisa da Mãe da Mata, respondeu Maiara.

– Ela mora aqui nesta floresta?, eu quis saber.

– Ela mora em todas as florestas, afirmou nossa amiga.

REDAÇÃO
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Imagine que Pilar e seus amigos encontraram a Mãe da Mata, que deu  
a eles a missão de cuidar da floresta.

Conte essa história, narrando os acontecimentos dessa missão, desde o 
encontro dos jovens com a Mãe da Mata, até o retorno deles para casa.

• Dê um título ao seu texto.

• Use a folha seguinte para escrever o texto, que deverá ter entre 15 e 30 linhas.



RASCUNHO
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REDAÇÃO




