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6º Ano do Ensino Fundamental

GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA
 01  Letra B.
No trecho, afirma-se que perdemos alguns amigos ao longo 
do tempo, porém fazemos novas amizades e os amigos 
verdadeiros permanecem por muito tempo.

 02  Letra B.
Os dois primeiros verbos expressam certeza, logo estão no 
modo indicativo; o último verbo representa a possibilidade 
de o amigo irmão florescer, portanto está no subjuntivo.

 03  Letra A.
A letra da música tem por objetivo fazer um agradecimento 
ao amigo, que está presente em todas as horas, inclusive nas 
mais difíceis.

 04  Letra D.
O advérbio “mais” intensifica o sentido do adjetivo “certo”; 
não” expressa negação e “muito” intensifica o valor do 
adjetivo “bom”.

 05  Letra D.
No anúncio, que faz uma homenagem ao dia do amigo, são 
destacados os aspectos positivos de uma amizade e sugere 
que tudo isso será encontrado no curso.

 06  Letra A.
Os verbos encontram-se no presente do indicativo, pois se 
referem a ações atuais que não ocorrem apenas uma vez.

INGLÊS

 07  Letra E.
O aluno deverá completar as sentenças utilizando os 
conectores but, and e because de forma correta.

 08  Letra D.
A letra D está correta, pois o substantivo é irregular.
O aluno deverá analisar o plural dos substantivos para 
reconhecer qual é a opção correta.
O plural de watch é watches.
O plural de toy é toys.
O plural de child é children.
O plural de map é maps.

HISTÓRIA
 09   Letra B.
As principais cidades-Estado gregas eram Atenas e Esparta. 
Ambas protagonizaram os principais eventos militares da 
história grega, como as Guerras Médicas e a Guerra do 
Peloponeso. Além disso, contribuíram bastante do ponto de 
vista cultural: arquitetura, desenvolvimento científico, como 
observado em Atenas, ampla preparação física e militar dos 
cidadãos e participação política por parte das mulheres, 
como no caso espartano.

 10  Letra C.
A sociedade espartana era amplamente militarizada. A 
preparação física e militar, para os meninos, começava 
ainda na infância. Além disso, a superioridade bélica dos 
esparciatas garantia o seu domínio sobre periecos e hilotas. 
Contudo, as mulheres também desempenhavam importante 
papel social e desfrutavam de participação política e também 
deveriam cuidar da saúde e se preparar fisicamente para 
originarem guerreiros fortes e saudáveis.

 11  Letra D.
As principais características da religião grega na Antiguidade 
eram politeísmo, antropomorfismo, culto aos ancestrais
(familiar), tradição oral, realização de oferendas aos deuses, 
consulta oracular, dentre outras.

 12  Letra B.
A história da Roma Antiga se divide em Monarquia, República 
e Império. Ao longo dessas três etapas, os romanos realizaram 
importantes contribuições para o mundo ocidental, como: 
o desenvolvimento do cristianismo, o Direito Romano, a 
colaboração para o surgimento das línguas neolatinas, etc.

GEOGRAFIA
 13  Letra A.
Os climogramas correspondem aos climas:
– equatorial, região norte, quente, baixa amplitude térmica, 
úmido e com alto índice pluviométrico;
– tropical continental ou típico, Região Centro-Oeste, 
quente, baixa amplitude térmica, verão chuvoso e inverno 
seco;
– subtropical, Região Sul, verão quente, inverno frio, maior 
amplitude térmica e chuva bem distribuída durante o ano.  
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 14  Letra E.
O deserto possui grande amplitude térmica em decorrência 
da falta de umidade, o que configura o clima desértico. Na 
cordilheira, a altitude reduz a absorção de calor, o que explica 
as baixas temperaturas e configura o clima frio de montanha.

 15  Letra C.
A passagem da corrente fria reduz a evaporação, o que 
explica a formação do deserto. Já a altitude explica as baixas 
temperaturas encontradas na cordilheira.

 16  Letra D.
A ocorrência da chuva ácida. Os poluentes se misturam 
ao vapor e formam chuvas com acidez, prejudicando a 
vegetação.

MATEMÁTICA

 17  Letra E.
Simplificando as frações, temos:
Alface = 19/20 
Tomate = 19/20.

 18  Letra E.
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 20  Letra A.
Área = (base × altura) ÷ 2
Área = (82 × 67) ÷ 2
Área = 5.494 ÷ 2 = 2.747 

 21  Letra D.
Área total = área do retângulo + área do triângulo
Área total = 3 × 4 + (2 × 4) ÷ 2
Área total = 12 + 4 = 16 m² = 1.600 dm²

 22  Letra A.
12,5 + 4 + 9,5 + 2,5 + 3 + 1,5 = 33.

CIÊNCIAS
 23  Letra A.
As mitocôndrias são organelas responsáveis pela respiração 
celular, processo responsável por produzir energia para 
a célula. Se a atividade celular é intensa, o número de 
mitocôndrias precisa ser maior, para produzir a energia 
necessária.

 24  Letra C.
A fotossíntese é um processo realizado pelos seres 
fotossintéticos em que substâncias inorgânicas como água, 
sais e gás carbônico reagem, originando matéria orgânica 
– glicose –, alimento dos vegetais.

 25  Letra A.
II – A biruta indica a direção do vento.
III – O higrômetro mede a umidade do ar.
IV – O anemômetro mede a velocidade dos ventos.

 26  Letra E.
As hemácias possuem uma maior afinidade pelo monóxido 
de carbono do que pelo oxigênio. Assim, se uma pessoa estiver 
em um ambiente onde há oxigênio e monóxido de carbono, 
a preferência será a ligação das hemácias ao monóxido, o 
que faz com que esse gás seja distribuído às células do corpo, 
paralisando o processo de respiração celular.

ESPANHOL
 27  Letra D.
É a única afirmativa que pode ser julgada como verdadeira, 
de acordo com o que se fala no primeiro parágrafo do texto: 
“El hombre es un ser social por naturaleza, nuestra vida 
transcurre relacionándonos con otras personas; por ello, 
saber cómo comunicarnos y cómo convivir con los demás es 
una de las bases para tener una vida satisfactoria.”. A opção 
C pode parecer correta, no entanto o texto aconselha a não 
usar a TV em momentos de conversa com a família, o que é 
diferente de ambiente familiar: “El problema es cuando este 
electrodoméstico no deja de funcionar durante todo el día y 
comienza a sustituir las conversaciones entre los miembros 
de la familia. Por ello, es recomendable apagar el televisor 
en los momentos de reuniones familiares y a la hora de la 
comida, para favorecer la comunicación familiar.”

 28  Letra E.
É a única alternativa correta. O verbo “contar” sofre 
ditongação no presente do indicativo, mas não no gerúndio.


