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Gabarito comentado 
 

Questão 1 

Habilidade avaliada: resolver problemas que envolvem cálculos de raiz quadrada e quadrado de um 

número natural. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA03 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de 

estratégias variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de calculadora. 

Resposta: 

𝑛 √𝑛 𝑛2 

4 2 16 

9 3 81 

16 4 256 

25 5 625 

36 6 1 296 

É esperado que os alunos preencham o quadro com os respectivos valores da raiz quadrada e do 

quadrado dos números indicados. O professor deve decidir se os alunos precisam ou não usar 

calculadora no caso de números maiores elevados ao quadrado, mas será mais proveitoso para a 

aprendizagem se eles tentarem o cálculo sem esse recurso. É esperado que eles preencham a coluna 

da raiz quadrada, mentalmente, visto que na primeira coluna são números quadrados perfeitos 

conhecidos pelos alunos. Se algum aluno mostrar certa indecisão nessa parte da questão, é possível 

que tenha ainda alguma dificuldade para associar o quadrado do radicando com o número 𝑛 

correspondente. É aconselhável não interferir no processo e esperar que ele (aluno) decida. Em 

momento posterior, cabe reforçar o conceito de raiz quadrada como operação inversa da potenciação. 

Para calcular os quadrados de números maiores, sem usar o algoritmo da multiplicação, os alunos 

devem estar previamente preparados para mentalmente aplicar a propriedade distributiva da 

multiplicação em relação à adição, transformando o produto de um número por ele mesmo no 

produto de uma adição de dois números. 

Por exemplo, para calcular o valor de 162, eles podem considerar 162 =  (10 + 6) ∙ (10 + 6) e 

mentalmente somar as parcelas 100 + 60 + 60 + 36 = 256. O cálculo mental deve sempre ser 

estimulado. Por isso, é interessante que os estudantes usem a calculadora somente depois para 

conferir o resultado e tentar descobrir onde se confundiram, se este for o caso. Se usarem o recurso da 

propriedade distributiva, os equívocos mais comuns são o esquecimento de alguma parcela ou a soma 

incorreta de duas parcelas. 
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Questão 2 

Habilidade avaliada: identificar os múltiplos de um número, no caso, o número 6. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA06 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as ideias de múltiplo e de divisor. 

Resposta: Alternativa C. 

Alunos que optarem pela alternativa A, possivelmente não perceberam que se trata de número 

ímpar. Convém, antes, verificar se distinguem números pares de ímpares. Verifique se compreenderam 

a correspondência entre “é múltiplo de” e “é divisível por”. As alternativas B e D correspondem a 

números pares, mas que não são divisíveis por 6. Em qualquer caso, é conveniente propor que 

calculem alguns múltiplos de 6, lembrando em cada caso que esses múltiplos são divisíveis por 6 e este 

é divisor dos múltiplos. Essa relação precisa ficar bem clara. 

 

Questão 3 

Habilidade avaliada: aplicar os critérios de divisibilidade para reconhecer se um número natural é 

divisível por outro, no caso, o número 8. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA05 da BNCC: Classificar números naturais em primos 

e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor 

de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 100 e 1000. 

Resposta: Alternativa B. 

Alunos que optarem pela alternativa A, possivelmente não levaram em conta que o número é 

ímpar e que os múltiplos de 8 são todos pares. Nesse caso, oriente-os a calcular os múltiplos de 8 e 

verificar essa condição, salientando que os múltiplos de 8 são divisíveis por 8. Alunos que optaram pela 

alternativa C, possivelmente equivocaram-se na divisão por 8, dando resto 0. Reveja a divisão feita por 

eles. É possível que eles próprios percebam o equívoco e o corrijam. O mesmo vale para os alunos que 

optaram pela alternativa D, mas nesse caso podem ter suposto que por terminar em 64 o número 

seria divisível por 8 e assinalaram a resposta sem verificar. 

 

Questão 4 

Habilidade avaliada: reconhecer os números primos e compostos em uma sequência de números 

naturais, aplicando os critérios de divisibilidade. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA05 da BNCC: Classificar números naturais em primos 

e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor 

de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 100 e 1000. 

Resposta: Alternativa D. 

Espera-se que os alunos percebam que nas sequências A, B e C os números 57, 51 e 63, 

respectivamente, são múltiplos de 3 (ou são divisíveis por 3), uma vez que a soma de seus algarismos é 

um número divisível por 3. Respostas que incidam sobre essas alternativas indicam que o aluno 

possivelmente não aplicou o critério de divisibilidade para cada um dos números ou aplicou 
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incorretamente e não foi até a alternativa D, do contrário, teria percebido que algo estava errado, pois 

haveria duas alternativas corretas. 

Reveja os casos de respostas incorretas e identifique possíveis equívocos nas estratégias que os 

alunos usaram. Nessa revisão, é possível que alguns alunos percebam sozinhos em que momento se 

equivocaram. Caso os alunos não percebam, retome os critérios de divisibilidade. Além disso, observe 

se durante o percurso da resolução houve alguma divisão incorreta e, se for o caso, retome com os 

alunos os critérios para realizar essa operação, usando ou não o algoritmo. 

 

Questão 5 

Habilidade avaliada: calcular os divisores primos de um número por meio da divisão sucessiva desse 

número pela sequência de números primos e escrever esse número em potências desses fatores 

primos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA05 da BNCC: Classificar números naturais em primos 

e compostos, estabelecer relações entre números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor 

de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 

9, 10, 100 e 1000. 

Respostas: 

a) 3 600 = 24 ∙ 32 ∙ 52 

b) 2 205 = 32 ∙ 5 ∙ 72 

c) 2 673 = 35 ∙ 11 

Eventuais equívocos nas respostas podem ser atribuídos às divisões incorretas ou representação de 

potência de maneira incorreta. Nesse caso, é recomendável que todo o processo de investigação dos 

fatores seja revisto, ressaltando que a ordenação das divisões sucessivas seja respeitada e só passar 

para investigar outro fator primo após verificar que o anterior foi esgotado. Por exemplo, oriente-os a 

começar pela divisibilidade por 2, depois por 3, e assim por diante, em ordem da sequência de primos: 

3 600 pode ser dividido por 2 quatro vezes, chegando em 225. Ao ver um número terminado em 5, é 

possível que alguns alunos optem pela divisão por 5 e, ao fazer isso, esqueçam-se de dividir por 3. 

Trocar a ordem não altera o resultado, mas mantê-la ajuda a ter certeza de que todos os fatores 

primos foram investigados. 

 

Questão 6 

Habilidade avaliada: identificar e associar, em uma figura dividida em partes iguais, as partes 

pintadas como uma fração dessa figura e reconhecer as suas frações equivalentes. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA07 da BNCC: Compreender, comparar e ordenar 

frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultado de divisão, identificando frações 

equivalentes. 

Resposta: Alternativa C. 

Espera-se que os alunos percebam que a fração pintada é 
8

64
 e reconheça, entre as alternativas, que 

a fração equivalente é 
1

8
. Há dois momentos de construção da resposta que devem ser observados pelo 

professor: o primeiro, é a verificação se todos chegaram à fração 
8

64
. Se os alunos apresentarem 

dificuldades, é possível que optem por uma das alternativas A, B ou D; o segundo está na identificação 



 

 

Matemática – 6º ano – 2º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

da fração equivalente, ou seja, na possibilidade de simplificação da fração 
8

64
 dividindo numerador e 

denominador sucessivamente por 2 ou uma única vez por 8. Se for o caso, reveja com esses alunos 

tanto o conceito de frações equivalentes como a técnica para obtê-las. 

 

Questão 7 

Habilidade avaliada: adicionar frações com denominadores diferentes, reconhecendo a 

necessidade de encontrar uma fração equivalente, tendo como denominador um múltiplo comum das 

frações iniciais. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA10 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam adição ou subtração com números racionais positivos na representação fracionária. 

Resposta: Alternativa D. 

Respostas que incidam sobre a alternativa A revelam que o aluno possivelmente adicionou 

numeradores e denominadores, o que pode ser atribuído ao desconhecimento do conceito de fração, 

uma vez que não levaram em conta que as frações iniciais são partes de inteiros divididos em 

quantidades diferentes. Nesse caso, é aconselhável retomar com esses alunos todo o tópico sobre 

frações, desde o início. 

Respostas associadas às alternativas B e C indicam que o aluno encontrou o denominador comum, 

mas equivocou-se no numerador, o que indica que ainda não domina a transformação da fração, ou 

seja, que para encontrar a fração equivalente é necessário multiplicar cada numerador pelo mesmo 

número pelo qual foi multiplicado o denominador. É preciso retomar esse item, utilizando figuras 

divididas em 20 partes iguais e mostrando a diferença entre 
2

20
, 

3

20
, 

8

20
, 

5

20
 e 

13

20
. 

 

Questão 8 

Habilidade avaliada: construir ângulos (agudos, retos e obtusos) com o uso de régua e transferidor. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA22 da BNCC: Utilizar instrumentos, como réguas e 

esquadros, ou softwares para representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de 

quadriláteros, entre outros. 

Resposta: É esperado que o aluno trace uma reta (r), marque um ponto (O) nessa reta e com o 

centro do transferidor no ponto O e a linha de fé, que une os dois extremos (0o e 180o), marque os 

pontos (A, B e C) correspondentes aos ângulos de 60o, 90o e 135o, respectivamente, e trace as 

semirretas a partir de O. 

Traçados incorretos podem estar associados aos equívocos na leitura, deslocamentos do centro do 

transferidor ou equívocos na leitura da escala do transferidor, tomando os valores da escala com 

sentido anti-horário em vez de horário e construindo um ângulo obtuso quando solicitado um agudo e 

vice-versa. 

Faça um comentário geral sobre os possíveis equívocos e oriente os alunos a rever seus 

procedimentos. É possível que muitos percebam onde se equivocaram. Nos casos em que isso ocorrer, 

convém rever os conceitos de ângulos, incluindo ângulos agudos, retos e obtusos, assim como a 

construção dos mesmos. 
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Questão 9 

Habilidade avaliada: identificar retas paralelas, concorrentes, oblíquas e perpendiculares em uma 

malha quadriculada. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA22 da BNCC: Utilizar instrumentos, como réguas e 

esquadros, ou softwares para representações de retas paralelas e perpendiculares e construção de 

quadriláteros, entre outros. 

Resposta: 

a) s – t; v – w. 

b) r – s; r – t; r – u; r – v; r – w; s – u; s – v; s – w; t – u; t – v; t – w, u – v; u – w. 

c) r – s; r – t; r – u; r – v; r – w; s – u; t – u; u – v; u – w. 

d) s – v; s – w; t – v; t – w. 

Caso os alunos indiquem de maneira equivocada as retas paralelas e as perpendiculares, a 

dificuldade estará, possivelmente, no desconhecimento dos conceitos de paralelismo e 

perpendicularismo, uma vez que as retas nessas condições seguem as linhas da malha quadriculada. Já 

no caso das retas concorrentes e oblíquas, pode ocorrer o esquecimento de algum par de retas, por 

confusão no momento de identificação. Pode ocorrer ainda de alguns alunos confundirem os termos 

paralelas e perpendiculares, assim como concorrentes e oblíquas. Ressalte a importância de 

estabelecer uma ordem no procedimento de verificação, fixando uma reta e procurando as que são 

paralelas a ela, concorrentes etc. Depois, fazer o mesmo procedimento para outra reta e assim por 

diante. É importante verificar se os alunos distinguem a diferença entre oblíquas e concorrentes. Nem 

todas as concorrentes são oblíquas, pois se excetuam as perpendiculares. Vale salientar para o coletivo 

da classe que retas perpendiculares ou oblíquas são também concorrentes, ressaltando, nos exemplos, 

que as retas extrapolam os limites da figura, estendendo-se infinitamente. 

 

Questão 10 

Habilidade avaliada: resolver problemas que envolvem o cálculo com frações. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA09 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam o cálculo da fração de uma quantidade e cujo resultado seja um número natural, com e sem 

uso de calculadora. 

Resposta: Alternativa B. 

Os alunos podem resolver essa questão fazendo os cálculos das quantidades fracionárias 

diretamente. Por exemplo, calculando 
1

8
 de 40 que dá 5; 

3

5
 de 40 que dá 24, portanto, 40 − 29 = 11 

foram as questões de História. Ou podem transformar as duas frações em frações equivalentes. No 

caso, o denominador comum é 40 e as frações são 
5

40
 e 

24

40
. 

Alunos que optarem pela alternativa A não subtraíram 29 de 40, seja por esquecimento, seja por 

não entender o enunciado. Respostas incidindo sobre as alternativas C e D podem estar relacionadas 

aos equívocos em alguma das operações. Para isso, resolva as operações com os alunos e oriente-os 

de maneira que percebam em que momento confundiram-se. Nesse caso, convém propor questões 

semelhantes para certificar-se de que eles compreenderam. 
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Grade de correção 

Matemática – 6º ano – 2º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta 

do aluno 

Desempenho 

do aluno 

1 Habilidade avaliada: resolver problemas 

que envolvem cálculos de raiz quadrada 

e quadrado de um número natural. 

Essa questão se relaciona à habilidade 

EF06MA03 da BNCC. 

√𝑛 𝑛2 

2 16 

3 81 

4 256 

5 625 

6 1 296 
 

  

2 Habilidade avaliada: identificar os 

múltiplos de um número, no caso, o 

número 6. 

Essa questão se relaciona à habilidade 

EF06MA06 da BNCC. 

Alternativa C.   

3 Habilidade avaliada: aplicar os critérios 

de divisibilidade para reconhecer se um 

número natural é divisível por outro, no 

Alternativa B.   
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caso, o número 8. 

Essa questão se relaciona à habilidade 

EF06MA05 da BNCC. 

4 Habilidade avaliada: reconhecer os 

números primos e compostos em uma 

sequência de números naturais, 

aplicando os critérios de divisibilidade. 

Essa questão se relaciona à habilidade 

EF06MA05 da BNCC. 

Alternativa D.   

5 Habilidade avaliada: calcular os divisores 

primos de um número por meio da 

divisão sucessiva desse número pela 

sequência de números primos e 

escrever esse número em potências 

desses fatores primos. 

Essa questão se relaciona à habilidade 

EF06MA05 da BNCC. 

3 600 = 24 ∙ 32 ∙ 52 

2 205 = 32 ∙ 5 ∙ 72 

2 673 = 35 ∙ 11 

  

6 Habilidade avaliada: identificar e 

associar, em uma figura dividida em 

partes iguais, as partes pintadas como 

uma fração dessa figura e reconhecer as 

suas frações equivalentes. 

Essa questão se relaciona à habilidade 

EF06MA07 da BNCC. 

Alternativa C.   

7 Habilidade avaliada: adicionar frações 

com denominadores diferentes, 

reconhecendo a necessidade de 

Alternativa D.   
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encontrar uma fração equivalente, 

tendo como denominador um múltiplo 

comum das frações iniciais. 

Essa questão se relaciona à habilidade 

EF06MA10 da BNCC. 

8 Habilidade avaliada: construir ângulos 

(agudos, retos e obtusos) com o uso de 

régua e transferidor. 

Essa questão se relaciona à habilidade 

EF06MA22 da BNCC. 

É esperado que o 

aluno trace uma reta 

(r), marque um ponto 

(O) nessa reta e com o 

centro do transferidor 

no ponto O e a linha 

de fé, que une os dois 

extremos (0o e 180o), 

marque os pontos (A, 

B e C) 

correspondentes aos 

ângulos de 60o, 90o e 

135o, 

respectivamente, e 

trace as semirretas a 

partir de O. 

  

9 Habilidade avaliada: identificar retas 

paralelas, concorrentes, oblíquas e 

perpendiculares em uma malha 

quadriculada. 

Essa questão se relaciona à habilidade 

EF06MA22 da BNCC. 

a) s – t; v – w. 

b) r – s; r – t; r – u; 

r – v; r – w; s – u; s – v; 

s – w; t – u; t – v; 

t – w, u – v; u – w. 

c) r – s; r – t; r – u; 
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r – v; r – w; s – u; t – u; 

u – v; u – w. 

d) s – v; s – w; t – v; 

t – w. 

10 Habilidade avaliada: resolver problemas 

que envolvem o cálculo com frações. 

Essa questão se relaciona à habilidade 

EF06MA09 da BNCC. 

Alternativa B.   

 


