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6º Ano do Ensino FundamentalCódigo: 16048

GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA

01.  Letra A.
O fato de Dito Ferreira ter montado um espantalho 
utilizando materiais como veludo, seda e até palha cheirosa 
e macia, além de roupas de ir à igreja, em dia de procissão 
e reza, comprova que ele teve cuidado e capricho em seu 
trabalho, e isso o deixou orgulhoso.

02.  Letra B.
Esse fato pode ser comprovado com o seguinte trecho : “..lá 
estava o pobre espantalho sofrendo a solidão! Ninguém se 
aproximava dele, ninguém fazia um carinho, e ele ficava 
triste, só...”

03.  Letra A.
O adjetivo desempenha a função de caracterizar um 
substantivo (no caso, “espantalho”) e o substantivo abstrato 
nomeia o ato de distinguir. 

04.  Letra D.
“Chuvarada” é derivado de chuva e “arco-íris” possui dois 
radicais, portanto é composto.

05.  Letra B.
A locução adjetiva é formada por uma preposição e um 
substantivo, geralmente com a possibilidade de substituição 
por apenas um adjetivo, com a função de caracterizar um 
substantivo. No caso, “de seda” caracteriza o substantivo 
“gravata”.

06.  Letra C.
Os empregados admiram a dedicação e o carinho com os 
quais o patrão estava montando o espantalho, portanto a 
melhor opção seria “afeto”.

INGLÊS

07.  Letra C.
O aluno deverá marcar a resposta correta de acordo com as 
regras do Simples Present.

HISTÓRIA

08.  Letra C.
As pinturas rupestres encontradas no interior das cavernas 
são fundamentais para o entendimento de alguns hábitos 
e costumes de povos da Pré-História. São fontes históricas 
importantes pois remetem a períodos onde outros tipos de 
fontes são escassas. 

09.  Letra B.
A ciência comprova a África como berço da humanidade, 
pois o fóssil mais antigo fora encontrado lá. Tal fato serviu 
como fonte de inspiração para que a letra da música 
retratasse o continente negro positivamente. 

10.  Letra D.
A proximidade com os rios Tigre e Eufrates permitiu 
o aperfeiçoamento de obras hidráulicas e o posterior 
desenvolvimento da agricultura. Tais fatos fizeram da 
Mesopotâmia uma das primeiras e mais importantes 
civilizações da Antiguidade. 

11.  Letra A.
O surgimento da escrita ocorre com os sumérios na 
Mesopotâmia, aproximadamento no ano de 4.000 a.C.

GEOGRAFIA

12.  Letra A.
São as forças que modelam as grandes formas criadas pelos 
agentes internos. São representados por dois processos: 
O intemperismo e a erosão. Também são chamados de 
forças esculpidoras que causam o desgaste (nas partes mais 
elevadas) e a deposição (nas partes mais baixas).

13.  Letra D.
A zona de interação (cor cinza) entre hidrosfera, atmosfera 
e litosfera representada no esquema corresponde à biosfera, 
conjunto de ecossistemas existentes no planeta Terra.  

14. Letra A.
O GPS (Sistema de Posicionamento Global) funciona com 
o auxílio de satélites artificiais que fornecem com exatidão 
as coordenadas geográficas de latitude e de longitude.  
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15.  Letra A.
As forças geradoras dos terremotos são originadas no 
substrato da Terra, a partir de forças internas incontroláveis 
(endógenas), já que não há, ainda hoje, tecnologias capazes 
de controlá-las.

MATEMÁTICA

16.  Letra C.
Os números precisam ser divisíveis por 2, 3, 4 e 6. Nas 
alternativas A, B e D existem números que não são divisíveis 
por alguns desses valores. Por exemplo, na alternativa A 
temos o número 8 que não é divisível por 3 e nem por 6. 
Na alternativa B, temos o número 10 que não é divisível 
por 3, por 4 e nem por 6. Na alternativa D, temos o número 
6 que não é divisível por 4. Logo, a única alternativa que 
contém números que representam possíveis quantidades 
de bombons é a C.

17.  Letra C.
Se do que sobra do seu salário Oscar guarda metade na 
poupança, então os 850 reais corresponde a outra metade. 
Logo, o valor R$1.700,00 corresponde ao salário menos o 
aluguel. Portanto, o salário de Oscar equivale a R$2.300,00.

18.  Letra B.
Se o gato Dudu dormiu 3 semanas, então ele dormiu 3×7 dias 
e ficou acordado (31 – 7 × 3). Multiplicando a quantidade de 
dias por 24, encontraremos o número de horas que ele ficou 
acordado. Depois, basta multiplicar por 60, para encontrar 
o número de minutos. 
Portanto, ele esteve acordado (31 – 7 × 3) × 24 × 60 minutos 
em dezembro. 

19.  Letra C.
A placa constante na Figura 3 não representa um polígono, 
pois o seu contorno é formado por linha curva.

20. Letra D.
Observe que a esfera maior encontra-se do lado direito, 
então descartamos a alternativa C. Na pilha ao lado da 
esfera maior, encontram-se um prisma e um cilindro. Logo, 
devemos descartar as alternativas B e E. Considerando a 
pilha ao lado da esfera menor maior que todas as pilhas, 
concluímos ser correta a alternativa D. 

21. Letra B.
A e D são falsas, pois o ângulo â é um ângulo obtuso.
C é falsa, pois os ângulos b e c� juntos formam um ângulo 
agudo.

CIÊNCIAS

22. Letra D.
Restos de animais ficam soterrados pelos sedimentos de 
rochas e com milhões de anos acabam virando fósseis.

23. Letra C.
As minhocas são consideradas arados naturais, ao se 
locomoverem dentro do solo revolvem a terra deixando-a 
mais fofa e facilitando a entrada de ar e água.

24. Letra B.
A areia apresenta partículas grandes que deixam muito 
espaço entre elas e isso facilita que a água escoe.

25. Letra A.
O tétano é uma doença bacteriana causada por ferimentos 
profundos e que age no sistema nervoso central causando 
paralisia dos músculos.

ESPANHOL

26. Letra B.
É a única opção em que os verbos estão corretos (Lucas, 
Norma y tú = vosotros / Mirtha y yo = nosotros).


