
SIMULADO 2º DIA – 05/12/2019 – GABARITO COMENTADO – 6º ANO 
 
MATEMÁTICA II 
 
Resposta da questão 1 – B 
 
5,00 - 3,50 = 1,50 
1,50 = 150 centavos 
150 : 25 = 6      ( recebeu 6 moedas de 0,25 centavos ) 
 
 
 
 
Resposta da questão 2 – D 
Hoje:   
2 000 com desconto de 5% 

 . 2000 = 100 

2000 – 100 = 1900 
 
AMANHÃ 

 . 2000 = 100 

2000 +100 = 2100 

 . 2100 = 105 

2100 – 105 = 1995 
 
 
 
 
Resposta da questão 3 – C 
Excedente: 80 minutos x 1,20 = R$ 96,00  
custo mensal: R$ 52,00  
 
96,00 + 52,00 = R$ 148,00  
 
Plano 100 minutos:  
 
excedente: 40 minutos x 1,20 = R$ 48,00  
custo mensal: R$ 87,00  
 
48,00 + 87,00 = R$ 135,00  
 
Diferença:  
 
148,00 - 135,00 = R$ 13,00 
 
 
 
 
Resposta da questão 4 – A 
Chamando de A, B, C e D as alturas de Ana, Bruna, Clara e Débora, respectivamente, temos que 

 Assim, Ana ou Débora pode ser a mais alta. Como não há igualdade entre as 
alturas, e Débora não é mais baixa que Ana, Débora é a mais alta e mede 1,65 m. 
 
 
 
 



Resposta da questão 5 – D 
No gráfico, podemos observar que: 
Futebol: meninos = 25, meninas = 12 
Vôlei: meninos = 10, meninas = 8 
Basquete: meninos = 15, meninas = 12 
 
Como há 15 meninos que jogam basquete, então 15 meninos não jogam nem futebol e nem vôlei. Como 25 
meninos jogam futebol e 10 jogam vôlei, então 25 meninos, no mínimo, jogam futebol ou vôlei, sem risco de 
contarmos algum menino duas vezes. 5 meninos não praticam nenhum dos três esportes. 
Há, portanto, pelo menos, 15 (basquete) + 25 (futebol ou vôlei) + 5 (nenhum esporte) = 45 meninos. 
 
Como há 12 meninas que jogam futebol, então 12 meninas não jogam nem basquete e nem vôlei. Como 12 meninas 
jogam basquete e 8 jogam vôlei, então 12 meninas, no mínimo, jogam basquete ou vôlei, sem risco de contarmos 
alguma menina duas vezes. 3 meninas não praticam nenhum dos três esportes. 
Há, portanto, pelo menos, 12 (futebol) + 12 (basquete ou vôlei) + 3 (nenhum esporte) = 27 meninas. 
 
Somando os totais de meninos e meninas. temos que há, pelo menos, 45 + 27 = 72 alunos no 6.º ano. 
 
 
Resposta da questão 6 – C 
Basta você olhar em quais meses a barra está acima do 1200. 
Esses meses foram: fevereiro, março, abril, maio, junho, setembro, novembro e dezembro. 
8 meses 
 
 
 
Resposta da questão 7 – C 
As amostras cujo percentual de álcool é maior que o da gasolina são aquelas que contêm mais de 50% de álcool. 
No gráfico, essas amostras correspondem àquela cuja barra horizontal ultrapassa a marca de 50%, que são as 
amostras 1, 2 e 3. 
 
 
Resposta da questão 8 – D 
Se o jogador está no ensino superior, então concluiu o Ensino Médio. O número de jogadores nessa condição é: 54 
+ 14 = 68. O total de jogadores pesquisados é: 3.(14) + 16 + 54 = 112. Logo, o percentual pedido é 68/112 = 0,60 
→ 60%. 
 
 
Resposta da questão 9 – D 
Como Joãozinho quer retirar um grupo de 7 bolas com as especificações dadas no enunciado, então: 
 
- Para obter duas cores diferentes, ele terá que retirar 11 bolas. 
 

- Para retirar três cores diferentes, ele terá que retirar 21 bolas. 
 

Dessa última retirada, se Joãozinho retirar mais duas bolas obterá o resultado desejado. 
 

Portanto, Joãozinho terá que retirar da caixa, no mínimo, 21 + 2 = 23 bolas. 
 
 
Resposta da questão 10 – C  
Há vários números que Cecília pode ter digitado, como 920179 ou 299017. Devemos enumerar quantos casos 
possíveis existem. Para isso, podemos usar a seguinte estratégia: dada uma sequência de 6 algarismos, decidir onde 
os algarismos 9 deveriam estar. Uma vez decidido, os algarismos 2, 0, 1 e 7 preenchem as posições restantes, nessa 
ordem. 
Há 6 posições para colocarmos o primeiro número 9. Feito isto, há cinco posições para colocarmos 
o segundo número 9, o que dá um total de 6 x 5 = 30 escolhas; entretanto, como esses dois números 9 são 
indistinguíveis, devemos dividir o resultado por 2. Assim há 30 ÷ 2 = 15 possibilidades para a digitação de Cecília. 
 
 
 



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: “There is also a very big turtle in our house. ” 
 
 
 
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 - C 
Os outros itens estão errados porque: 
I- Densidade é a relação estabelecida entre a massa de uma matéria e o volume que ela ocupa. 
III- Temperatura de ebulição diz respeito à temperatura em que uma matéria deixa de ser líquida e passa a ser 
gasosa ou vice-versa. 
 
Resposta da questão 22 - D 
 Água (possui fórmula H2O): é uma substância composta por ser formada por dois átomos do elemento químico 
hidrogênio (H) e um átomo do elemento químico oxigênio (O). 
Gás oxigênio (possui fórmula O2): é uma substância simples por ser formado por dois átomos do mesmo elemento 
químico (oxigênio). 
Vinagre: É uma mistura porque é composto por água (substância) e ácido acético (substância). 
Sódio: É um elemento químico metálico. 
Água do mar: É uma mistura por conter água (substância) e sais (substâncias) dissolvidos. 
Liga de cobre: Liga é o nome utilizado em referência a uma mistura homogênea que contém, principalmente, um 
metal (no caso, o cobre). 
 
Resposta da questão 23 - C 
I- Fenômeno físico: ocorre apenas mudança de estado físico de sólido para líquido. 
II- Fenômeno químico: Durante o cozimento da carne, as proteínas sofrem desnaturação, ou seja, perdem as 
funções que desempenhavam anteriormente. 
III- Fenômeno químico: o álcool em gel, ao sofrer combustão, é transformado em novas substâncias (no caso, gás 
carbônico e água). 
IV- Fenômeno físico: ocorre apenas mudança de estado físico de líquido para vapor. 
 
Resposta da questão 24 – C ou D 
Sistemas homogêneos são aqueles em que temos apenas uma fase (um aspecto visual, ou um estado físico, ou 
apenas uma cor). Os sistemas heterogêneos são aqueles que apresentam pelo menos duas fases. Assim: 
a- Ambos homogêneos: Água potável (apresenta apenas uma fase, líquida e incolor, estando todos seus 
componentes dissolvidos) e álcool etílico (substância líquida e incolor). 
b- Ambos heterogêneos: Água com gelo (duas fases: água líquida e o gelo) e água barrenta (duas fases: água 
líquida e o barro, que é sólido e não se dissolve na água). 
c- Heterogêneo e homogêneo: Água destilada com gelo (duas fases: água líquida e gelo) e água potável com sal 
(uma fase, pois o sal dissolve-se na água). 
d- Homogêneo e heterogêneo: Água destilada (uma fase, pois é água pura) e água com óleo (duas fases, pois não se 
dissolvem). 
 
Resposta da questão 25 - A 
A gasolina e a água são líquidos imiscíveis, ou seja, não se misturam. Se formarmos num recipiente um sistema 
formado por agua e gasolina se deixado em repouso vai ter duas fases sendo que a gasolina por ser menos densa 
forma a fase superior enquanto a água se deposita embaixo do recipiente. 
 
Resposta da questão 26 - D 
A separação mais adequada entre um liquido e um sólido é a filtração, onde a areia será retida,a fase líquida 
bifásica será separada por decantação. O óleo será separado da fase aquosa (água e sal de cozinha – material 
homogêneo), para a sua separação poderia ser utilizada a destilação simples 
 
Resposta da questão 27- B 
Com adição de sal foi alterada a densidade da água, ou seja ela se tornou maior, consequentemente o ovo flutuou. 
 
Resposta da questão 28- A 
1º - Acrescentando água (ou algum outro líquido no qual um dos sólidos será dissolvido), uma das substâncias será 
dissolvida. Dessa forma pode fazer o processo de FILTRAÇÃO da solução aquosa e a substância sólida não 
dissolvida. 
2° FUNIL DE SEPARAÇÂO ou DECANTAÇÃO. 
3º DESTILAÇÃO FRACIONADA que separa os líquidos por causa da diferença do ponto de ebulição. Após um 
ser evaporado, ele passará pelo condensador que condensará esse vapor primeiro evaporado. 



Resposta da questão 29- C 
 

 
 
I- Sistema formado somente por água, portanto é uma substância pura e composta (H2O) 
II – Sistema formado por duas substâncias que se misturam completamente, portanto uma mistura homogênea. 
III- Sistema formado por duas substâncias que não se misturam, formando assim duas fases, portanto mistura 

heterogênea. 
 
 
 
 
Resposta da questão 30- B 
 

 
 
 
Elementos: 3, são representados pelas bolinhas de cores diferentes. 
Átomos: 20, são todas as bolinhas representadas no esquema. 
Moléculas: 6, pois são a união de átomos 
Substâncias: 4, são cada grupamento de átomos de maneira diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



HISTÓRIA 
 
Resposta da questão 31 –D 
O Edito de Milão foi um documento assinado pelos imperadores romanos Constantino e Licínio em 313. Ele 
proibiu a perseguição aos cristãos, pois permitiu que os membros do império pudessem fazer parte de qualquer 
religião. 
 
 
Resposta da questão 32 – D 
Os gladiadores eram geralmente escravos obrigados a lutar por suas vidas.  
 
 
Resposta da questão 33 – A 
A questão remete à crise econômica, social e política no Baixo Império Romano. O texto aponta para as invasões 
bárbaras no século IV, ano de 396. Neste cenário, as invasões bárbaras tornaram-se violentas devido à pressão dos 
hunos.  
 
 
Resposta da questão 34 – D 
Houve o fortalecimento do latifúndio, baseado no trabalho escravo em larga escala. 
 
 
Resposta da questão 35 - B 
Plebeus: formavam a maioria da sociedade romana. A Plebe era composta basicamente por pequenos comerciantes, 
artesãos e outros trabalhadores livres. Possuíam poucos direitos políticos e de participação na vida religiosa. 
 
 
Resposta da questão 36 – B 
A imagem retrata os vínculos entre suseranos e vassalos. Um nobre (suserano) concedia a outro (vassalo) um 
feudo, em troca de fidelidade e apoio recíproco. 
 
 
Resposta da questão 37 – C 
O poder político dentro dos feudos era exercido pelo senhor daquela localidade, garantindo a ele, desta forma, 
autonomia política. Apesar da fragmentação política gerada por esta situação, havia toda uma série de costumes 
comuns que eram verificados em vários feudos, bem como a relação de subordinação entre senhores de feudos 
distintos, o que não chegava a interferir na soberania exercida. 
 
 
Resposta da questão 38 – D 
A Peste Negra é uma doença bacteriana transmitida principalmente pela picada de pulgas contaminadas. Na Idade 
Média, a Europa sofreu uma enorme redução populacional em decorrência da Peste. Estima-se que, em apenas 4 
anos, cerca de 25 milhões de pessoas (aproximadamente 1/3 da população europeia da época) morreram em 
decorrência da peste negra. 
 
 
Resposta da questão 39 – A 
A Guerra possibilitou a formação da monarquia nacional francesa e que as disputas sucessórias em regiões 
continentais pertencentes à França não fossem mais alvo de reis ingleses. 
 
 
Resposta da questão 40 – C 
Os autos de fé eram castigos públicos realizados pela Santa Inquisição em parceria com o Estado absolutista. Os 
condenados por heresia, expostos aos olhos da multidão, eram obrigados a pedir perdão pelos seus crimes, sem 
direito de defesa, antes de serem executados pela justiça civil. Os réus ouviam as sentenças e depois eram 
queimados vivos. 


