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6o Ano do Ensino Fundamental – Código 16014

LÍNGUA PORTUGUESA
01. Letra B.
É comum que, no registro oral informal, empreguemos 
as palavras de forma reduzida, o que ocorre, 
frequentemente, com a palavra “está”, que, no cartum, 
aparece como “tá”.
02. Letra B.
As propagandas que se apresentam na arquibancada, 
necessariamente, terão o nome da marca e alguma 
imagem. Todas as outras alternativas fazem menção 
a textos não verbais.
03. Letra A.
Conforme o olho da notícia indica, o objetivo principal 
do texto é esclarecer quem escreveu a crônica Quase, 
atribuída erroneamente a Luis Fernando Verissimo: 
“Catarinense de 21 anos é a verdadeira autora de texto 
que correu o mundo como se fosse de Luis Fernando 
Verissimo”.  
04. Letra D.
Se a palavra “quase” for retirada, o título passa a não 
ter o mesmo efeito, visto que essa é a palavra-título da 
crônica escrita pela catarinense, mas só descobrimos 
essa “brincadeira” com a leitura de toda a notícia. 
Além disso, a catarinense não ficou realmente famosa, 
porque sua crônica foi divulgada com outra autoria, 
justificando, então, a necessidade da palavra “quase”. 
05. Letra D.
No quarto parágrafo, o autor explica o que motivou a 
escrita da crônica pela catarinense: “E a ‘inspiração’ 
para a escrita não foi das melhores: ‘um grande fora’ 
de um rapaz com quem ficava havia três semanas.” 
Esse trecho prova que Sarah escreveu o texto após 
ter seu relacionamento com um menino interrompido 
sem que ela esperasse.
06. Letra D.
O 5º parágrafo indica a viagem feita pelo texto de Sarah, 
uma vez que ele era solicitado e a autora o enviava por 
email. Dessa forma, a partir do envio eletrônico, não 
é possível identificar quem o retransmitiu.

INGLÊS
07. Letra A.
O Aluno deverá marcar a alternativa A, pois o plural 
de That é Those e quando utilizamos este pronome 
demonstrativo, devemos conjugar o verbo To be 

HISTÓRIA
08. Letra B.
Cultura é uma palavra que engloba o conhecimento, 
os hábitos, os costumes, as crenças, as artes, as leis 
e a moral que prevalecem em uma sociedade. Cada 
sociedade possui a sua cultura.
09. Letra D. 
O trabalho do historiador depende de uma análise 
detalhada de diversas fontes históricas para que a 
partir desse trabalho ele possa compreender o que 
se passou no passado.
10. Letra D.
Durante o período Neolítico houve a transição para 
uma economia baseada na agricultura e na criação 
de animais.
11. Letra C.
Para cristãos, judeus e muçulmanos, Deus criou o 
universo e tudo que há nele. Os primeiros seres 
humanos a surgirem foram Adão e Eva, criados à 
imagem e semelhança de Deus. Vários povos explicam 
a origem do universo e da vida na Terra através de um 
Deus criador.

GEOGRAFIA
12. Letra B.
O movimento de rotação feito pela Terra, ou seja, 
o movimento em torno de si mesmo faz com que 
ocorram os dias e as noites. Isso acontece devido 
à incidência solar em diferentes partes do globo de 
acordo com a rotação.

GABARITO



2

2
2015

13. Letra D.
O Sistema Solar, composto por oito planetas, entre eles 
a Terra, tem o Sol como o seu centro. Os planetas giram 
em seu entorno, com diferentes ciclos, realizando o 
movimento de translação.
14. Letra B.
O mapa mais comumente usado apresenta uma visão 
eurocentrista, colocando o continente europeu no 
centro da projeção cartográfica. Essa representação 
apresenta uma ideologia de domínio europeu, que 
ocorreu durante vários séculos, em relação ao restante 
do mundo.
15. Letra A.
O continente americano, composto pela parte Norte, 
Central e Sul, é cortado pelas linhas imaginárias 
traçadas na vertical, as latitudes. Devido à grande 
extensão territorial dessa porção terrestre é possível 
encontrar latitudes altas, médias e baixas, tendo 
como as principais a linha do Equador e os Trópicos 
de Capricórnio e Câncer. Além do círculo polar Ártico.

MATEMÁTICA
16. Letra D.
Temos que:
12600 – 3780 = 8820 – 1764 = 7056 ÷ 2 = 3528.
17. Letra C.
Temos que:
Pedro = 66 × 5 = 330
Paulo = 75 × 5 = 375
Logo, 375 – 330 = 45 s.
18. Letra B.
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19. Letra C.
Basta fazer 800 – 350 – 130 – 170 = 150
20. Letra D.
Basta fazer: 150 – (70 + 50 – 18) = 48.
21. Letra D.
O aluno poderá trabalhar com a operação inversa ou 
reescrever utilizando a incógnita x. 
Assim, (x – 15) × 3 = 1323. 
Logo, x = 456 e a soma de seus algarismos 4 + 5 + 6 = 15.

CIÊNCIAS
22. Letra D.
O eclipse lunar é o resultado da projeção da sombra 
da Terra sobre a Lua cheia, estando a Terra entre o 
Sol e a Lua.
23. Letra A.

24. Letra D.
Tsunamis e terremotos têm origem semelhante. 
Derivam do impacto causado pelo choque entre placas 
tectônicas.
25. Letra C.
V, F, V, V.

ESPANHOL
26. Letra A.
É o único substantivo com o qual se usa o artigo “el” 
(ou “un”) quando está no singular, mesmo sendo um 
substantivo feminino, pois começa com “a” tônica.


