
 

 

Matemática – 6º ano – 3º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Gabarito comentado 
 

Questão 1 

Habilidade avaliada: Classificar polígonos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA18 da BNCC: Reconhecer, nomear e comparar 

polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares, tanto 

em suas representações no plano como em faces de poliedros. 

Resposta: Alternativa C. 

Alunos que assinalaram a alternativa A identificaram os retângulos, mas possivelmente 

confundiram sua nomenclatura. Já os que assinalaram B ou D, possivelmente não compreenderam a 

classificação de polígonos. Pode ocorrer de alguns alunos não identificarem o quadrado, visto que o 

triângulo está sobreposto. Retome com eles o conteúdo, caso julgue necessário, por meio da 

composição de bandeiras, utilizando recortes de polígonos e suas identificações, ou o Tangram, 

nomeando suas partes e compondo novas figuras. 

 

Questão 2 

Habilidade avaliada: Classificar triângulos quanto às medidas de seus lados. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA19 da BNCC: Identificar características dos triângulos 

e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. 

Resposta: Espera-se que os alunos façam as medições corretamente e identifiquem o triângulo a 

como escaleno, o b como equilátero e o c como isósceles. 

As medidas dos lados dos triângulos são: 

a) 2 cm; 4,5 cm; 5 cm. 

b) 3,5 cm; 3,5 cm; 3,5 cm. 

c) 4,5 cm, 4,5 cm; 5 cm. 

Os alunos que responderam de forma incorreta um ou mais itens podem ter errado ao fazer as 

medições com régua; nesse caso, reoriente-os na manipulação desse instrumento de medida. Caso o 

erro tenha sido ao classificar cada triângulo, retome as definições de escaleno, isósceles e equilátero.  

 

Questão 3 

Habilidade avaliada: Classificar polígonos quanto aos seus lados. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA20 da BNCC: Identificar características dos 

quadriláteros, classificá-los em relação a lados e a ângulos e reconhecer a inclusão e a intersecção de 

classes entre eles. 

Resposta: Alternativa B. 

Opções pela alternativa A, C ou D podem estar associadas ao desconhecimento das características 

similares dos quadriláteros em questão e das relações de inclusão e intersecção das classes dos 

quadriláteros, que incluem o quadrado como um caso especial de losango, em que todos os ângulos 

são retos, o quadrado como um retângulo e este como um paralelogramo. 
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O erro também pode estar associado à interpretação do enunciado pelo aluno, que pode ter 

assinalado uma afirmação correta ao invés da incorreta.  

Identifique o erro cometido pelo aluno de forma a orientá-lo de maneira assertiva. Se necessário, 

retome as características dos quadriláteros, utilizando recursos visuais, e apresente na lousa um 

esquema mostrando a relação de inclusão e intersecção entre as classes. 

 

Questão 4 

Habilidade avaliada: Reconhecer figuras obtidas por redução em malhas quadriculadas. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA21 da BNCC: Construir figuras planas semelhantes 

em situações de ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou 

tecnologias digitais. 

Resposta: Alternativa A. 

Optar pela alternativa B, C ou D pode estar relacionado ao fato de o aluno não ter se apropriado 

dos significados de redução e ampliação, levando-o a considerar outra alternativa como correta. A 

opção pela alternativa B pode ser resultado de equívoco na interpretação do enunciado, uma vez que 

que esse item apresenta apenas reduções. Opções pelas alternativas C e D podem ser resultado da não 

compreensão dos conceitos de redução e ampliação. De qualquer maneira, convém destacar que a 

ampliação e a redução não estão necessariamente vinculadas ao tamanho da figura, e sim à escala. É 

preciso retomar o desenho de uma figura plana na malha quadriculada e comparar a quantidade de 

quadradinhos ocupados pelos lados do polígono.  

 

Questão 5 

Habilidade avaliada: Associar vértices de um polígono a pares ordenados. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA16 da BNCC: Associar pares ordenados de números 

a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização dos vértices de um 

polígono. 

Resposta: Alternativa A. 

A não opção pela alternativa A pode estar relacionada à ordem da escrita no par ordenado, 

trocando abscissa por ordenada e, nesse caso, o aluno deve ter selecionado a alternativa C. Aquele 

que optou pela alternativa B pode ter relacionado a figura à um trapézio reto. Optando pela alternativa 

D, o aluno, talvez por descuido, pode ter se equivocado apenas na identificação da abscissa. Depois de 

detectar a origem do equívoco, convém retomar a representação dos pontos no plano cartesiano e as 

características do paralelogramo, propondo questões semelhantes com outros polígonos na malha ou 

no plano cartesiano.  

 

Questão 6 

Habilidade avaliada: Construir quadrilátero de lados proporcionalmente reduzidos semelhante a 

outro quadrilátero conhecido, no plano cartesiano. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA21 da BNCC: Construir figuras planas semelhantes 

em situações de ampliação e de redução, com o uso de malhas quadriculadas, plano cartesiano ou 

tecnologias digitais. 
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Resposta: Espera-se que os alunos reproduzam o quadrilátero ABCD na malha quadriculada com 1 

cm de lado. 

Ilustração: Caio Tanaka 

 

a) Redução.  

b) 
1

2
 ou 1:2. 

Se houver algum registro como ampliação, o equívoco possivelmente ocorreu na associação do 

conceito ao termo, indicando que é necessário revê-lo. Pode ocorrer troca na ordem para a questão b, 

se a escala de redução for confundida com uma escala de ampliação, por exemplo, 
2

1
 ou 2:1, o que 

pode ser revisto com os alunos e reforçado com a exibição de escalas de mapas geográficos. 

Leve-os a perceber que, na imagem reduzida, cada 1 cm corresponde a 2 cm na imagem original. 

Essa redução pode ser representada pela seguinte razão: 

1⏞

Medida
reduzida

2⏟
Medida
orignal

 

Reforce com os alunos que a redução foi de 2 (medida da figura original) para 1 (medida da figura 

reduzida) e, por isso, a escala de redução é 
1

2
, ou seja, 1:2.  
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Questão 7 

Habilidade avaliada: Representar números escritos na forma de fração em decimais. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA08 da BNCC: Reconhecer que os números racionais 

positivos podem ser expressos nas formas fracionária e decimal, estabelecer relações entre essas 

representações, passando de uma representação para outra, e relacioná-los a pontos na reta 

numérica. 

Resposta: Alternativa C. 

Respostas que incidam sobre a alternativa A podem estar associadas a equívoco na contagem da 

parte pintada. Caso a resposta assinalada seja a alternativa B, ela pode tanto estar associada a 

equívocos na contagem como ao fato de o aluno não ter compreendido a transformação de um 

número em forma de fração em um número decimal. Esse último pode também ser o motivo de os 

alunos optarem pela alternativa D, ou a alternativa pode ter sido assinalada aleatoriamente. É 

necessário examinar se houve equívoco na contagem, possivelmente incluindo um quadradinho duas 

vezes, visto que mostra duas faces ou dois quadradinhos nessa situação. No caso de opções pelo 

número decimal expresso em milésimos, convém retomar a transformação de frações em números 

decimais e oferecer novos exemplos à turma.  

 

Questão 8 

Habilidade avaliada: Resolver problemas com números decimais, envolvendo as operações de 

adição e subtração.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA11 da BNCC: Resolver e elaborar problemas com 

números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais 

e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para 

verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora. 

Respostas: a) R$ 9,95; b) R$ 10,05. 

Respostas diferentes no item a podem resultar de equívocos tanto na interpretação e 

reconhecimento das operações necessárias como na realização da adição, possivelmente na 

elaboração do algoritmo da adição. Respostas diferentes no item b podem estar associadas a 

dificuldades na subtração com números que têm 0 na ordem decimal. Promova uma revisão com 

números decimais em que se tenha de subtrair um algarismo maior de um algarismo menor.  

 

Questão 9 

Habilidade avaliada: Associar pares ordenados ao plano cartesiano. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA16 da BNCC: Associar pares ordenados de números 

a pontos do plano cartesiano do 1º quadrante, em situações como a localização dos vértices de um 

polígono. 

Resposta: É esperado que os alunos marquem os pontos A(10,6), B(0,7), C(4,4), D(1,0), E(10,1) e 

F(7,4) no plano cartesiano e liguem os pontos, formando um hexágono. 
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Ilustração: Caio Tanaka 

 

 

Indicações incorretas dos vértices possivelmente estão associadas a representações de abscissas e 

ordenadas trocadas; por exemplo, indicando o ponto A com abscissa 6 e ordenada 10. Pode ocorrer 

também algum equívoco na contagem dos quadradinhos, sem associação dos números nos eixos 

coordenados com as abscissas e ordenadas. Identifique a dificuldade dos alunos e retome a marcação 

de pontos em um eixo coordenado, sugerindo novos pares de números para que eles encontrem os 

pontos correspondentes. Por fim, verifique a denominação correta do polígono encontrado; respostas 

incorretas podem estar relacionadas à incompreensão da relação entre a quantidade de lados de um 

polígono e seu nome. Para retomar a denominação dos polígonos, faça um quadro na lousa, 

enfatizando que o prefixo do nome do polígono está diretamente relacionado ao seu nome.  

 

Questão 10 

Habilidade avaliada: Resolver problemas com números decimais envolvendo a operação de 

multiplicação e/ou estimativas. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA11 da BNCC: Resolver e elaborar problemas com 

números racionais positivos na representação decimal, envolvendo as quatro operações fundamentais 

e a potenciação, por meio de estratégias diversas, utilizando estimativas e arredondamentos para 

verificar a razoabilidade de respostas, com e sem uso de calculadora. 

Resposta: Alternativa B. 

Para resolver essa questão, os alunos devem fazer uma multiplicação de 365 (quantidade de dias 

em um ano) por R$ 0,75 (valor economizado por dia). É possível que optem por fazer a multiplicação 

usando o algoritmo próprio, embora também possam fazer uma estimativa, considerando que 0,75 é 

igual à fração 
3

4
 e 

3

4
 de 360 é igual a 3 vezes 90, ou seja, é um pouco maior que 270. Respostas 
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indicando alguma das demais alternativas estão possivelmente associadas a equívocos no uso do 

algoritmo. Recomenda-se trabalhar esses casos específicos com novos problemas, em que os alunos 

tenham alternativa tanto para realizar o cálculo mental aproximado como usar o algoritmo da 

multiplicação. 
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Grade de correção 

Matemática – 6º ano – 3º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta  

do aluno 

Desempenho  

do aluno 

1 Classificar polígonos. 

Habilidade da BNCC: EF06MA18. 

Alternativa C.   

2 Classificar triângulos quanto às medidas 

de seus lados. 

Habilidade da BNCC: EF06MA19. 

Espera-se que os 

alunos façam as 

medições 

corretamente e 

identifiquem o 

triângulo a como 

escaleno, o b como 

equilátero e o c 

como isósceles. 

  

3 Classificar polígonos quanto aos seus 

lados. 

Habilidade da BNCC: EF06MA20. 

Alternativa B.   

4 Reconhecer figuras obtidas por redução 

em malhas quadriculadas. 

Alternativa A.   
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Habilidade da BNCC: EF06MA21. 

 

5 Associar vértices de um polígono a pares 

ordenados.  

Habilidade da BNCC: EF06MA16. 

Alternativa A.   

6 Construir quadrilátero de lados 

proporcionalmente reduzidos 

semelhante a outro quadrilátero 

conhecido, no plano cartesiano. 

Habilidade da BNCC: EF06MA21. 

Espera-se que os 

alunos reproduzam o 

quadrilátero ABCD na 

malha quadriculada 

com 1 cm de lado. 

a) Redução.  

b) 
1

2
 ou 1:2. 

  

7 Representar números escritos na forma 

de fração em decimais. 

Habilidade da BNCC: EF06MA08. 

Alternativa C.   

8 Resolver problemas com números 

decimais, envolvendo as operações de 

adição e subtração.  

Habilidade da BNCC: EF06MA11. 

 

a) R$ 9,95; 

b) R$ 10,05. 

  

9 Associar pares ordenados ao plano 

cartesiano. 

Habilidade da BNCC: EF06MA16. 

É esperado que os 

alunos marquem os 

pontos A(10, 6),  

B(0, 7), C(4, 4),  

D(1, 0), E(10, 1) e 
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F(7, 4) no plano 

cartesiano e liguem 

os pontos, formando 

um hexágono. 

10 Resolver problemas com números 

decimais envolvendo a operação de 

multiplicação e/ou estimativas. 

Habilidade da BNCC: EF06MA11. 

Alternativa B.   

 


