GABARITO
EF

•

P-6 - F-6

•

2021

Questão / Gabarito
1
2
3
4
5
6
7
8
9

B
D
A
C
A
C
B
D
A

10
11
12
13
14
15
16
17

A
D
C
D
C
D
D
C

18
19
20
21
22
23
24
25

C
A
D
A
C
A
D
B

Prova Bimestral
P-6 – Ensino Fundamental II
o

6 ano

TIPO

F-6

RESOLUÇÕES E RESPOSTAS
HISTÓRIA
QUESTÃO 01: Resposta B
O texto revela a importância da prática da mumificação, pois esse processo coincidia com outros eventos importantes para a
civilização egípcia, como o comportamento da estrela Sírius e as cheias do rio Nilo.
QUESTÃO 02: Resposta D
As civilizações grega e romana foram notáveis, pois desenvolveram uma série de práticas e costumes que influenciam diversas
sociedades na atualidade, como a política, o teatro e a filosofia, entre outros.
QUESTÃO 03: Resposta A
A cidadania ateniense era limitada, pois apenas um pequeno grupo participava das decisões políticas. Eram cidadãos apenas
homens maiores de 18 anos, filhos de pai e mãe atenienses nascidos na cidade.
QUESTÃO 04: Resposta C
A Lei das Doze Tábuas foi uma importante conquista para os plebeus, pois representou o registro das leis, o que garantiu a
possibilidade de contestar julgamentos injustos ou arbitrariedades.
QUESTÃO 05: Resposta A
Não havia uma unidade política na Grécia antiga, pois as cidades-Estado gregas eram independentes entre si, possuindo suas
próprias leis e costumes.

GEOGRAFIA
QUESTÃO 06: Resposta C
O diálogo entre os personagens deixa claro que eles temem a caça ilegal. Há inúmeras espécies ameaçadas de extinção em razão
também do comércio ilegal de pele que é usada como matéria-prima de roupas e sapatos, por exemplo.
QUESTÃO 07: Resposta B
Na imagem, a névoa presente é água líquida evaporando pela ação do calor e tornando-se gasosa.
QUESTÃO 08: Resposta D
A leitura dos dados levantados pelo Instituto Trata Brasil evidencia que a situação de coleta de esgoto é desigual e preocupante,
visto os baixíssimos índices de coleta do esgoto, que acaba sendo descartado pela própria população de forma improvisada.
QUESTÃO 09: Resposta A
Na sociedade moderna capitalista, a maior parte das pessoas precisa trabalhar para poder obter renda e ter acesso a alimentos,
moradia e serviços. O desemprego é um problema e uma preocupação, na medida em que, sem renda, os trabalhadores não
conseguem garantir uma vida digna e segura.
QUESTÃO 10: Resposta A
Grande parte dos desastres no Brasil ocorre em razão da ocupação desordenada dos morros e encostas íngremes, o que pode
aumentar os riscos de deslizamentos, desastres naturais típicos em regiões de relevo montanhoso.
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CIÊNCIAS
QUESTÃO 11: Resposta D
Para evitar que o esgoto contamine a água que chega até a cidade, a melhor estratégia é tratar o esgoto por meio das estações de
tratamento de esgoto e evitar a contaminação da água dos rios, que também precisa passar por uma estação de tratamento de
água.
A) Depósito de lixo a céu aberto pode fazer que caia matéria orgânica, entre outros materiais, na água do rio.
B) O despejo de esgoto no rio contamina a água que precisaria passar pela estação de tratamento de água.
C) Rejeitos industriais são extremamente tóxicos e contaminam a água do rio.
QUESTÃO 12: Resposta C
A solução do Grupo C juntou substâncias que se dissolvem em água formando uma mistura com apenas uma fase.
A) O sal dissolve na água, porém o prego fica no fundo da solução e o isopor fica na parte superior da solução.
B) Essa solução pode ficar completamente líquida com o derretimento do gelo, mas o óleo não se misturará com a água.
D) Nessa solução, temos várias fases, pois as substâncias não se dissolvem, assim como o Grupo B.
QUESTÃO 13: Resposta D
A filtração é um método de separação de misturas heterogêneas que consiste em fazer a solução passar por um filtro; assim, ocorre
a separação da parte líquida e da parte sólida, que fica retida no filtro.
A) Nesse processo, partes sólidas metálicas são separadas de outras substâncias sólidas por um imã.
B) Na decantação, a solução fica armazenada em recipientes por tempo suficiente para uma das substâncias, com peso maior, se
depositar no fundo.
C) A catação ocorre de forma manual, com a separação de elementos sólidos diferentes.
QUESTÃO 14: Resposta C
O som não possui massa nem volume, por isso não pode ser considerado massa. O som é, na verdade, energia sonora.
A) Uma rocha tem massa e ocupa lugar no espaço, pois possui volume; por isso, é considerada matéria.
B) A água tem massa e ocupa lugar no espaço, pois possui volume; por isso, é considerada matéria.
C) O ar possui massa e ocupa lugar no espaço, mesmo no estado gasoso; por isso, é considerado matéria.
QUESTÃO 15: Resposta D
O gosto é uma propriedade organoléptica relacionada à gustação, pois há milhares de estruturas chamadas papilas gustativas
responsáveis pela percepção do gosto das substâncias.
A) Densidade é uma propriedade relacionada à massa e ao volume de um corpo.
B) Tenacidade é uma propriedade relacionada à capacidade que um material tem de absorver algum tipo de força até sua ruptura.
C) Dureza é a capacidade que um material apresenta de riscar outros materiais.

INGLÊS
QUESTÃO 16: Resposta D
A) INCORRETA - Podemos ler no segundo parágrafo: “They [vegetables] are rich in nutrients.” Que em português quer dizer: “Eles
[vegetais] são ricos em nutrientes”.
B) INCORRETA - No terceiro parágrafo temos a informação que: “There is protein in meat, fish, eggs and beans.” Em português:
“Existe proteína na carne, peixe, ovos e feijão”.
C) INCORRETA - No penúltimo parágrafo lemos: “Drink water regularly, about 8 cups a day and exercise more instead of watching
TV all day.” Em português: “Beba água regularmente, cerca de 8 xícaras por dia e faça mais exercícios em vez de assistir TV o dia
todo”.
D) CORRETA - No penúltimo parágrafo lemos: “there is a lot of fat and sugar in the food at the top of the pyramid, so don’t eat too
much of this type of food.” Em português: “há muita gordura e açúcar na comida do topo da pirâmide, então não coma muito deste
tipo de comida”.
QUESTÃO 17: Resposta C
A) INCORRETA – Observando a pirâmide alimentar, vemos que a base para uma boa saúde é a prática de exercícios físicos diários,
controle da porção de alimentos e do peso.
B) INCORRETA – No topo da pirâmide alimentar estão a carne vermelha, refrigerantes, manteiga, pão branco, sal e doces.
C) CORRETA – Analisando a pirâmide alimentar, os itens mencionados nessa alternativa é que estão no topo da pirâmide alimentar.
D) INCORRETA – Exercícios diários que estão na base da pirâmide alimentar são uma forma de alertar as pessoas para a
importância de uma rotina de atividades físicas, assim como a rotina alimentar.
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QUESTÃO 18: Resposta C
A) INCORRETA - Podemos ler no primeiro parágrafo: “Canada is the second biggest country in the world, second only to Russia.”
Em português quer dizer: “Canadá é o segundo maior país do mundo, perdendo apenas para a Rússia”.
B) INCORRETA - No segundo parágrafo temos a informação: “it also has six time zones”. Em português: “ele (Canadá) também
possui seis fusos horários”.
C) CORRETA - No terceiro parágrafo lemos: “it has a population of 36 million people. This is small compared to other countries. It is
also small considering its large size!”. Em português: “o Canadá tem uma população de 36 milhões de pessoas. Essa população é
pequena em comparação com outros países. Também é pequena, considerando seu tamanho!”
D) INCORRETA - No penúltimo parágrafo lemos: “over 30% of the country is forest”. Em português: “mais de 30% do país é floresta,
porém não 80%”.
QUESTÃO 19: Resposta A
A) CORRETA – As pessoas no Brasil começaram a assistir ao jogo às 12 h (meio-dia), portanto o jogo em Dortmund começou às
4 h da tarde e às 3 h da tarde em Gana. A diferença de fuso horário entre o Brasil (São Paulo) e Dortmund (Alemanha) é de 4 horas,
e entre o Brasil (São Paulo) e Gana (país do continente africano) é de 3 horas.
B) INCORRETA – As pessoas no Brasil começaram a assistir ao jogo às 12 h (meio-dia), portanto o jogo em Dortmund começou às
4 h da tarde e às 3 h da tarde em Gana. A diferença de fuso horário entre o Brasil (São Paulo) e Dortmund (Alemanha) é de 4 horas,
e entre o Brasil (São Paulo) e Gana (país do continente africano) é de 3 horas.
C) INCORRETA - As pessoas no Brasil começaram a assistir ao jogo às 12 h (meio-dia), portanto o jogo em Dortmund começou às
4 h da tarde e às 3 h da tarde em Gana. A diferença de fuso horário entre o Brasil (São Paulo) e Dortmund (Alemanha) é de 4 horas,
e entre o Brasil (São Paulo) e Gana (país do continente africano) é de 3 horas.
D) INCORRETA - As pessoas no Brasil começaram a assistir ao jogo às 12 h (meio-dia), portanto o jogo em Dortmund começou às
4 h da tarde e às 3 h da tarde em Gana. A diferença de fuso horário entre o Brasil (São Paulo) e Dortmund (Alemanha) é de 4 horas,
e entre o Brasil (São Paulo) e Gana (país do continente africano) é de 3 horas.
QUESTÃO 20: Resposta D
As formas there is / there isn’t são usadas com frases no singular e there are / there aren’t com frases no plural; portanto, nessa
alternativa, todas as formas verbais estão corretas.

ESPANHOL
QUESTÃO 21: Resposta A
(Verdadeiro) Diego es el más alto de los cuatro. Diego é a criança mais alta da imagem.
(Verdadeiro) Javier es más bajo que Diego y Selena. Javier é visivelmente mais baixo que Diego e Selena.
(Verdadeiro) Ana está tan contenta como Selena. Ambas as meninas estão sorridentes e animadas.
(Falso) Los chicos no son delgados. Todas as crianças da imagem são magras; portanto, esta afirmativa é falsa.
(Verdadeiro) Ana y Selena tienen el pelo largo y Javier y Diego tienen el pelo corto. Ana e Selena têm o cabelo comprido e Javier e
Diego têm o cabelo curto.
QUESTÃO 22: Resposta C
O possessivo "mi", que se repete diversas vezes no texto, se refere ao pronome pessoal "yo".
QUESTÃO 23: Resposta A
Entre vários utensílios escolares, na imagem podem ser identificados: uma pequena lousa, um giz, uma tesoura, um caderno,
canetas, um compasso, lápis e um corretivo em fita.
Não há um pupitre (carteira/escrivaninha) na imagem. Não há pegamento (cola), goma (borracha), papelera (lixeira) ou estuche
(estojo) na imagem. Não há fluorescentes (lâmpadas fluorescentes) e borrador (apagador).
QUESTÃO 24: Resposta D
Las (antes de palavra feminina plural) estaciones del (contração de + el antes de palavra masculina singular) año
A la (antes de palavra feminina singular) primavera la sigue el (antes de palavra masculina singular) verano, / al (contração a + el
antes palavra masculina singular) otoño triste, el (antes de palavra masculina singular) invierno helado, pero la (antes de palavra
feminina singular) estación que prefiero yo es la (antes de palavra feminina singular) primavera, todito está en flor.
QUESTÃO 25: Resposta B
Os meses do ano, em ordem, são: enero; febrero; marzo; abril; mayo; junio; julio; agosto; septiembre; octubre, noviembre; diciembre.
Os ditados originais são:
1. Junio brillante, mayo abundante.
2. Septiembre benigno, octubre florido.
3. Diciembre tiritando, buen enero y mejor año.
4. Truenos en noviembre, prepara el traje del año que viene.
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