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6º Ano do Ensino Fundamental

GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA
 01  Letra A.
Na carta recebida, havia palavras e frases batidas, repetindo 
o que muitos já haviam ouvido, por meio de palavras novas 
que pareciam dirigir-se somente ao destinatário. Além disso, 
ele afirma que era o poema mais genial, único e semelhante 
à canção mais suave, terna e sonora.
 02  Letra B.
O verbo “ouvir” é irregular, visto que apresenta mudança no 
radical no presente do indicativo, na 1a pessoa do singular: 
“ouço”.
 03  Letra C.
Dani Arrais e Fabio Maca fizeram uma parceria em um 
projeto que reúne cartas de amor com relatos interessantes 
e que apontam as lições tiradas até agora por seus autores. 
Depois eles selecionavam algumas e publicavam no 
Instagram.
 04  Letra B.
Os verbos encontram-se no pretérito perfeito, pois se 
referem a situações que já ocorreram no passado e foram 
concluídas.
 05  Letra C.
O pronome “isso” refere-se ao fato já mencionado de ser 
triste uma pessoa desconhecer o que está escrito em uma 
carta de amor por não saber ler.
 06  Letra C.
As locuções verbais são formadas por um verbo principal 
ou regente, que expressa a ideia principal da frase e pode 
aparecer em uma das três formas nominais (no caso, é 
“saber”, que se encontra no infinitivo), e um verbo auxiliar, 
que apenas auxilia o verbo principal por flexionar-se em 
tempo, modo e pessoa (na locução em análise é “vai”, do 
verbo “ir”). Essa locução se refere a algo que ainda vai 
ocorrer, logo pode ser substituída por “saberá”.

INGLÊS

 07  Letra B.
A tradução da alternativa B é “Ela está com dor de cabeça” 
e a figura representa essa frase.
 08  Letra B.
A resposta correta é a letra B, pois é a forma negativa da 
sentença em destaque.

HISTÓRIA
 09   Letra D.
As pólis tinham como principal característica sua 
autonomia. Eram cidades-Estado independentes, isto é, 
possuíam seu próprio governo, leis e moedas. A unificação 
em torno delas foi possível porque os gregos que habitavam 
essas regiões indepen dentes falavam a mesma língua e 
adoravam os mesmos deuses, criando um forte sentimento 
de identidade entre eles.
 10  Letra A.
Os aqueus, jônios e eólios também passaram a desenvolver o 
comércio marítimo e tinham um amplo contato com povos 
que viviam na região. Após conquistarem os cretenses, por 
volta de 1200 a.C., dominaram outro importante centro 
comercial da região, a cidade de Troia, situada na costa 
leste do Mar Egeu. O último povo indo-europeu a chegar 
à região em 1200 e 1100 a.C. foram os dórios. Eram um 
povo guerreiro, possuidor de armas de ferro. Além disso, 
conquistaram a Ilha de Creta, a Península do Peloponeso e 
parte da Grécia Continental. Essas conquistas levaram ao 
processo de dispersão dos povos existentes na região, como 
aqueus, jônios e eólios, que fugiram para as ilhas do Mar 
Egeu e para as costas da Ásia Menor.
 11  Letra D.
Em 621 a.C., Drácon, um legislador proveniente da classe 
dos eupátridas, formulou uma legislação para Atenas. 
Criou o primeiro código de leis escritas da cidade, pois 
anteriormente as leis eram passadas de forma oral, por 
meio do direito consuetudinário, fundamentado nas 
tradições.  Sólon, outro legislador, assumiu o poder em 
594 a.C., abolindo a escravidão por dívida (antigo desejo 
dos georgóis). Implementou, ainda, reformas incentivando 
o comércio em Atenas. Em 506 a.C., Clístenes assumiu 
o poder e iniciou uma série de reformas. Assim, acabou 
com a crise em Atenas. É conhecido como o “pai da 
democracia”, pois foi o responsável pela implantação do 
regime democrático em Atenas.
 12  Letra B.
Os drávidas foram os primeiros povos que habitaram 
a região do Vale do Rio Indo. Tinham como principais 
atividades a agricultura, a pecuária, o artesanato e o 
comércio. Conseguiram dispor das águas do Rio Indo, 
construindo barragens e canais de irrigação que auxi liaram 
no desenvolvimento da agricultura. Destacaram-se as 
produções de melão, damasco, cevada e trigo. Os dravidianos 
construíram várias cidades, como Harapa, Mohenjo-daro e 
Lotal. A cidade mais desen volvida era Harapa, que possuía 
um amplo comércio de produtos agrícolas e artesanais e 
exercia um amplo poder sobre as demais cidades. Por isso, 
essa época é conhecida pelo domínio da cultura harapense, 
que influenciou as demais cidades.
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GEOGRAFIA
 13  Letra A.
Como identificado corretamente na alternativa A, a Bacia 
Amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo, drena mais 
da metade da água do território brasileiro. Estão incorretas 
as alternativas seguintes porque as bacias representadas 
nos mapas são Tocantins-Araguaia (A), São Francisco 
(C), Platina (Paraguai e Paraná) (D), Uruguai (E), e não 
correspondem à descrição do enunciado.
 14  Letra A.
Os manguezais desempenham um importante papel como 
exportador de matéria orgânica para os estuários, contribuindo 
para a produtividade primária na zona costeira. Por essa razão, 
constituem-se em ecossistemas complexos e dos mais férteis 
e diversificados do planeta. A sua biodiversidade faz com que 
se constituam em grandes “berçários” naturais, tanto para as 
espécies típicas desses ambientes, como para animais, aves, 
peixes, moluscos e crustáceos que encontram neles as condições 
ideais para reprodução, eclosão, criadouro e abrigo, quer 
tenham valor ecológico ou econômico.
 15  Letra C.
As chuvas excessivas podem ser causadas por vários 
fenômenos. A massa equatorial continental tem pouca 
influência nos meses de inverno na Região Sul. Ciclones 
tropicais ou furacões são raros no Atlântico Sul. A La 
Niña costuma causar seca no sul do país. A diminuição de 
temperatura no oceano não favorece a formação de chuvas 
intensas. Portanto, o fenômeno mais provável é uma frente 
fria estacionária (“bloqueio da frente fria”) no inverno, com 
intensas chuvas frontais, causando enchentes.
 16  Letra A.
A brisa marítima é um fenômeno diário e sopra do mar para 
a terra durante o dia e em sentido contrário, à noite. Durante 
o dia, a temperatura da terra se eleva mais rapidamente que 
a da água. Isso acontece porque o calor específico da água é 
maior que o da terra. Ou seja, é necessária maior quantidade 
de calor para elevar em 1°C a temperatura de certa massa 
de água, do que elevar em 1°C a temperatura da mesma 
massa de areia. As camadas de ar em contato com a areia 
se aquecem mais, ficam menos densas e sobem. Seu lugar é 
ocupado pelo ar frio que está em contato com a água. Surge 
assim uma brisa, do mar para a praia.

MATEMÁTICA

 17  Letra D.
60 km/h × 1,6 = 96 km/h.
 18  Letra C.
0,55 × 15 + 0,30 × 16 = 8,25 + 4,8 = 13,05.

 19  Letra A.
120 L ÷ 0,75 L  = 160 garrafas.
 20  Letra D.
Perímetro = 1,8 + 1,8 + 3,6 + 3,6 = 10,8 m.
Três voltas = 10,8 m × 3 = 32,4 m.
 21  Letra A.
(34 + 42 + 34 + 42 – 2,7) × 2,5 = 373,25 m².
373,25 × 15 = R$5598,75.
 22  Letra B.
1,92 ÷ 1,6 = 1,2.

CIÊNCIAS
 23  Letra E.
O CFC é formado por átomos de cloro, flúor e carbono. 
Quando chega à atmosfera, ele é decomposto pela radiação 
solar, e os átomos de cloro, agora livres, acabam se 
combinando com o ozônio diminuindo a sua concentração 
na atmosfera e destruindo a camada de ozônio, que protege 
a Terra das radiações ultravioletas do Sol.
 24  Letra C.
Como a pressão interna foi menor que a pressão do ar, esta 
empurrou as esferas uma contra a outra e impediu que elas 
se abrissem.
 25  Letra D.
Durante a noite, a terra perde calor rapidamente e a água 
demora para ser resfriada. Assim, o ar que está sobre o mar 
fica mais quente e sobe, e o ar frio que está sobre a terra 
ocupa seu espaço.
 26  Letra A
Frentes frias acontecem quando uma massa de ar frio 
se desloca e se encontra com uma massa de ar quente 
estacionária.

ESPANHOL
 27  Letra D.
É a única opção em que os verbos e os pronomes estão 
empregados corretamente.
 28  Letra E. 
É a única opção que completa corretamente a frase. O verbo 
deve concordar com o complemento, nesse caso, “fiestas de 
cumpleãnos”. É também a única opção em que os pronomes 
estão corretos (“A mí me...” / “A mi madre (ella) le...”).


