
SIMULADO 2º DIA – 05/12/2018 – GABARITO COMENTADO – 6º ANO 
 
MATEMÁTICA II 
 
 
Resposta da questão 1 – B 
R: 312 + 156 = 468 
    468 : 120 = 3,90 
Portanto ele deverá vender cada objeto por R$ 3,90. 
 
 
 
Resposta da questão 2 – A 
10,00 – 3,26 = 6,74 
6,74 – 2 . 1,12 = 4,50 
4,50 : 3 = 1,50 
Cada litro de água de coco custa R$ 1,50. 
 
 
 
Resposta da questão 3 – D 
R: 25% + 35% + 22% = 82% 
100% - 82% = 18 % 

 
 
 
 
Resposta da questão 4 – D  
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Resposta da questão 5 – B 
2 sanduíches: 2 × 7,70 = R$ 15,40 
2 sucos: 2 × 3,60 = R$ 7,20 
1 fatia de torta: R$ 4,40 
Total: R$ 15,40 + R$ 7,20 + R$ 4,40 = R$ 27,00 
Como Milena e Larissa decidiram dividir entre elas o valor a ser pago, então cada uma pagará: 
R$ 27,00 ÷ 2 = R$ 13,50 
Como cada uma das meninas tinha uma nota de R$ 20,00, o troco que cada uma receberá é: 
R$ 20,00 - R$ 13,50 = R$ 6,50 
Como o caixa da lanchonete só tinha moedas de R$ 0,25, então o n° de moedas desse valor que cada uma 
das meninas receberá é: R$ 6,50 ÷ R$ 0,25 = 26 moedas. 
 
 
 
Resposta da questão 6 – A 
Observando o gráfico notamos que: 
5 alunos compraram 1 bilhete; 
10 alunos compraram 2 bilhetes; 
15 alunos compraram 3 bilhetes; 
13 alunos compraram 4 bilhetes; 
7 alunos compraram 5 bilhetes. 
Portanto a maior quantidade de bilhetes comprada por alunos foi de 3 bilhetes. 
 
 
 



Resposta da questão 7 – A 
O candidato A acertou 20% das 60 questões, logo errou 80% das questões da prova: 
80% de 60 questões: 48 questões erradas. 
60% de 60 questões: 36 questões erradas. 
O candidato B acertou 40% das 60 questões, logo, errou 60% das questões da prova: 
60% de 60 questões = 36 questões erradas. 
O candidato C acertou 50% das questões da prova, logo, errou metade do número de questões que havia na prova: 
50% de 60 questões: 30 questões erradas. 
O candidato D acertou 70% das questões, logo errou, 30% das questões da prova: 
30% de 60 questões: 18 questões erradas. 
O candidato E acertou 60% das 60 questões. Logo, errou 40% das questões da prova: 
40% de 60 questões: 24 questões erradas. 
O candidato F acertou 40% das 60 questões, logo, errou, 60% das questões da prova: 
60% de 60 questões: 36 questões. 
 
Calculando o número médio de questões erradas por esses candidatos, temos: 
 

 
Portanto, o número médio de questões erradas por candidato nessa prova foi de 32 questões. 
 
 
Resposta da questão 8 – C 
Total de alunos: 8 + 9 + 5 + 7 + 6 = 35 

 
 
 
Resposta da questão 9 – D 
Total entrevistados: 10 + 30 + 20 + 50 + 20 + 40 = 170 
O único que não completou o ensino fundamental foi o fundamental incompleto, que são 10 alunos: 170 – 10 = 160 
Então:  ( simplificamos por 10) , portanto, alternativa D. 

 
 
Resposta da questão 10 – D 
A) Falsa, pois analisando o gráfico fica claro que em nenhum dos meses o faturamento de A é o dobro do 
faturamento de B; 
B) Falsa, pois em outubro a diferença de faturamento entre as duas empresas foi mais de 80 milhões, maior do que 
a diferença em julho, que foi de 60 milhões; 
C) Falsa,pois a empresa A que teve a maior queda de faturamento entre dois meses consecutivos ( 100 milhões 
entre os meses de agosto e setembro); 
D) Correta, pois no semestre o faturamento de B foi de 860 milhões e o faturamento de A foi maior que 860 
milhões e menor que 880 milhões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



INGLÊS 
 
 
Resposta da questão 11 – B 
Lê-se: “My parents are divorced.” 
 
 
Resposta da questão 12 – C 
Lê-se: “ My grandparents are not from Rio. They’re from Minas.” 
 
 
Resposta da questão 13 – D 
Lê-se: “...”there are five bedrooms…”  
 
 
Resposta da questão 14 – C 
Lê-se: “My favorite band is One Direction, ... ” 
 
 
Resposta da questão 15 –B 
Lê-se: “Marilee and she’s 79 years old. She’s very tall and thin. She’s an actress. A very talented actress. 
 
 
Resposta da questão 16 – B 
Lê-se: “My grandmother’s name’s Marilee and she’s 79 years old. She’s very tall and thin.” 
 
 
Resposta da questão 17 – C 
A forma curta para responder é Yes, I do ou No, I don’t, como só existe a primeira opção a resposta correta é a C. 
 
 
Resposta da questão 18 – D 
Como How often quer dizer com que frequência, a opção correta é “always” que quer dizer sempre. 
 
 
Resposta da questão 19 – A 
Os verbos da opção A estão de acordo com as regras do presente contínuo. 
 
Resposta da questão 20 – A 
É a forma correta do presente contínuo na 3ª pessoa do singular. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CIÊNCIAS 
 
Resposta da questão 21 – B 
Em Ecologia o termo comunidade corresponde ao conjunto de populações de diferentes espécies que 
ocupam uma mesma área. 
 
Resposta da questão 22 – A 
Nesta questão, como as espécies habitam o mesmo esconderijo, apresentam o mesmo habitat e 
apresentam hábitos alimentares diferenciados, portanto nichos ecológicos diferentes. 
 
Resposta da questão 23 – D 
Essa questão ressalta os conceitos em Ecologia, como: 
População: conjunto de indivíduos da mesma espécie que ocupam a mesma área ao mesmo tempo. 
Comunidade: conjuntos de todas as populações de um determinada área. 
Biosfera: conjunto de todos os ecossistemas terrestres. 
 
 
Resposta da questão 24 – A  
Nessa tirinha, como o gato não se alimenta de minhoca eles não participam de uma mesma cadeia 
alimentar. Ele se alimenta de outros animais. 
 
 
Resposta da questão 25 – A 
Classificação dos níveis tróficos em uma cadeia alimentar: 
Produtores: representados pelos vegetais. 
Consumidores: podem ser representados por herbívoros, carnívoros e onívoros. 
Decompositores: são os fungos e bactérias. 
 
 
Resposta da questão 26– D 
As árvores são produtores, portanto produzem seu próprio alimento através da fotossíntese, pois utilizam 
a luz do Sol, a água e o gás carbônico para a síntese da glicose. 
 
 
Resposta da questão 27 – C 
Toda cadeia ou teia alimentar tem o seu início com um produtor (vegetal), pois esses são capazes de 
produzir o seu próprio alimento.  
 
 
Resposta da questão 28 – A 
A eutrofização é um processo normalmente de origem antrópica (provocado pelo homem), ou raramente de ordem 
natural, tendo como princípio básico a gradativa concentração de matéria orgânica acumulada nos ambientes 
aquáticos. Durante esse processo, a quantidade excessiva de minerais (fosfato e nitrato) induz a multiplicação de 
micro-organismos (as algas) que habitam a superfície da água, formando uma camada densa, impedindo a 
penetração da luminosidade.  
 
 
Resposta da questão 29 – C 
É uma pirâmide de número pois indica o número de indivíduos de cada nível e seu formato geralmente é variável. 
Nesta questão ela está representada de forma invertida pois uma árvore pode sustentar um grande número de 
insetos que servem de alimentos para os pássaros. 
 
 
 
Resposta da questão 30 – D 
O fluxo de energia em uma cadeia alimentar é unidirecional, pois apenas parte da energia de um nível 
trófico é utilizada pelos organismos desse nível e a outra parte é perdida. Já a matéria é cíclica, pois os 
decompositores transformam a matéria orgânica em inorgânica a qual é incorporada pelos vegetais. 
 



HISTÓRIA 
 
Resposta da questão 31 – B 
Na monarquia romana a sociedade dividia-se em: patrícios (nobres proprietários de terras) e plebeus (comerciantes, 
artesãos e pequenos proprietários). 
 
 
Resposta da questão 32 – C 
Na política de pão e circo, em Roma, havia a distribuição de alimentos (principalmente pão) e diversão 
(principalmente luta de gladiadores) como forma do imperador agradar os mais pobres, diminuindo as tensões 
sociais e evitando revoltas e conflitos em Roma. 
 
 
Resposta da questão 33 – D 
Os romanos não aprenderam com os gregos os sistemas de abastecimento e distribuição de água por meio de 
aquedutos, pois na Grécia não havia esse sistema. 
 
 
Resposta da questão 34 – D 
Para distribuir a água os romanos criaram os aquedutos, canais subterrâneos ou na superfície, construídos para 
desviar água do rio e distribuí-la até a cidade, porém, essa água não chegava até a casa dos pobres. 
 
 
Resposta da questão 35 – B 
Os romanos, no quadro da evolução política, foram os primeiros povos que passaram pela experiência da 
Monarquia, da República e do Império. 
 
 
Resposta da questão 36 – A 
“Bárbaros” era a denominação dada aos povos de origem germânica que invadiram a Península Ibérica durante os 
séculos IV e V. A palavra “bárbaros” deriva do romano “bárbaroi” = estrangeiro, e designava qualquer um que não 
compartilhasse da cultura e da língua romanas. 
 
 
Resposta da questão 37 – D 
Constantino concedeu a liberdade de culto aos cristãos em 313, após séculos de perseguições, por meio do Édito de 
Milão. 
 
 
Resposta da questão 38 – A 
A oposição à religião do Estado Romano e a negação da origem divina do Imperador, pelos cristãos foi um dos 
motivos que explicam as perseguições sofridas pelos cristãos no Império Romano. 
 
 
Resposta da questão 39 – C 
Dentre as guerras que aconteceram em decorrência da expansão da república Romana, destaca-se as Guerra Púnicas 
que opuseram Roma e a cidade de Cartago na disputa pelo controle do comércio marítimo do Mar Mediterrâneo. 
 
 
Resposta da questão 40 – B 
Os "plebeus" compunham a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns que conseguiam enriquecer-se por 
meio do comércio, atividade que lhes era permitida. 
 


