
 

 

Matemática – 6º ano – 4º bimestre 
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Gabarito comentado 
 

Questão 1 

Habilidade avaliada: Identificar e relacionar medidas de grandezas diversas a instrumentos usados 

para medi-las.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA24 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), 

capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do 

conhecimento. 

Resposta: Alternativa C. 

Alunos que assinalaram a alternativa A ou B possivelmente não reconhecem ou confundiram 

paquímetro com trena, ou ainda, no caso da alternativa A, podem também ter confundido a unidade 

de medida de temperatura com a unidade de medida de ângulo. Esse último caso pode ser a razão de 

alguns alunos optarem pela alternativa D. Uma boa prática é solicitar que os alunos tentem identificar 

o ponto em que se equivocaram. Considere a possibilidade de levar esses instrumentos de medida 

para que os alunos os manuseiem e percebam as escalas de medidas de cada um, enfatizando, no caso 

de termômetro e transferidor, a diferença entre as grandezas medidas por esses instrumentos, o que 

se reflete na unidade de medida utilizada.  

 

Questão 2 
Habilidade avaliada: Realizar estimativas próximas às medidas dos comprimentos reais de 

segmentos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA24 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), 

capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do 

conhecimento. 

Resposta: Os valores que devem ser obtidos na medição com a régua graduada são, em ordem 

crescente: 1 cm; 2,5 cm; 4 cm; 5,5 cm. 

É possível que, ao estimar as medidas dos comprimentos, uma parte dos alunos indique valores 

inteiros e marque corretamente os valores medidos com a régua, possivelmente tomando o menor 

como referência para estimar a relação de comprimento com os demais segmentos. A medição com 

instrumento vai ajudá-los a avaliar melhor e, por meio da observação cuidadosa, a perceber que o 

segundo segmento na ordem de tamanho é um pouco mais de duas vezes maior que o primeiro. 

Equívocos na estimativa podem ser comentados com essa orientação, ou seja, pedindo que os alunos 

comparem visualmente a medida do comprimento de um segmento com o de outro segmento que 

tomarem como unidade. Equívocos na medição com a régua também podem ocorrer. Nesse caso, é 

necessário verificar se foram devido à posição da régua que não seja a partir da marca do zero (por 

exemplo, medindo a partir da marca do 1 ou da extremidade) ou se decorreram de leitura incorreta. 

Em qualquer desses casos, convém fazer uma demonstração para o coletivo da classe, mostrando na 

lousa como posicionar a régua e como fazer a leitura com números decimais. Em seguida, proponha 

questões similares, para avaliar se todos compreenderam o conteúdo.  
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Questão 3 

Habilidade avaliada: Resolver problemas que envolvam a grandeza massa, verificando a 

necessidade da conversão de medidas. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA24 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), 

capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do 

conhecimento. 

Resposta: Alternativa B. 

Para resolver o problema, os alunos devem optar pela melhor unidade para trabalhar: grama ou 

quilograma.  

Alunos que optaram pela alternativa A podem ter considerado que 3 kg equivalem a 300 g, e não a 

3000 g, e fizeram 300 : 120, obtendo 2,5 potes. Nesse caso, retome a transformação entre as unidades 

de medida, reforçando que, para transformar quilograma em grama, deve-se multiplicar por 1 000. 

Outra possibilidade é que os alunos tenham se equivocado ao realizar a divisão, seja em 3 000 g 

divididos por 120 g, seja 3 kg divididos por 0,12 kg. Oriente esses alunos a refazer os cálculos, tentando 

encontrar o ponto em que se equivocaram. Depois, resolva a operação e proponha novas divisões 

semelhantes.  

Alunos que optaram pela alternativa C possivelmente dividiram 120 por 3, reconhecendo a divisão 

como a operação indicada, mas não considerando a diferença de unidades, e trocando dividendo por 

divisor. Reveja as unidades, salientando a importância de sua conversão, antes de iniciar as operações 

necessárias para a resolução do problema, e localize em que ponto o aluno teve dificuldade ao trocar o 

dividendo pelo divisor.  

Alunos que optaram pela alternativa B possivelmente equivocaram-se na operação, multiplicando 

em vez de dividir, ou então assinalaram aleatoriamente. Nesse caso, pode ter ocorrido uma leitura ou 

uma interpretação incorreta, esta última possivelmente por não terem associado à ideia de divisão nos 

potes. Nesse caso, oriente-os a retomar a leitura do problema e destacar o que é conhecido (dado do 

problema) e o que é pedido. Depois, pergunte o que é necessário fazer para saber quantos potes serão 

necessários. 

 

Questão 4 
Habilidade avaliada: Resolver problemas que envolvam a grandeza massa, verificando a 

necessidade da conversão de medidas. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA24 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), 

capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do 

conhecimento. 

Resposta: Alternativa A. 

A opção pela alternativa B pode ser resultado de adição incorreta, possivelmente em razão do 

reagrupamento, obtendo 4,20 kg e observando que 4,2 kg = 4 200 g. Opções pela alternativa C ou D 

devem-se, possivelmente, à não conversão de unidades. Tanto no caso de esquecimento quanto no de 
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desconhecimento é preciso salientar a importância de se trabalhar mantendo uma grandeza com a 

mesma unidade. 

Oriente os alunos que assinalaram alternativas incorretas a verificarem nos seus procedimentos o 

ponto em que se equivocaram. Depois, apresente algumas situações semelhantes, envolvendo 

conversão de unidades e operações de adição cuja soma na ordem das unidades seja maior que 10 

(reagrupamento). 

 

Questão 5 
Habilidade avaliada: Verificar a conversão e comparação de diferentes unidades de medida de 

tempo. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA24 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), 

capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do 

conhecimento. 

Resposta: Espera-se que os alunos apresentem como resposta que o caminho escolhido foi o 

caminho B.  

As conversões de unidades de medidas podem ser apresentadas em horas, minutos e segundos: 1h 

1 min 20 s; 1 h 2 min; 1 h 10 min 38 s; ou todas convertidas para segundos: 3 680 s; 3 720 s; 4 238 s; 

ou ainda podem ser convertidas em minutos e segundos: 61 min 20 s; 62 min; 70 min 38 s. 

Respostas incorretas podem decorrer de equívocos na conversão de unidades ou na adição de 

medidas de tempos. Apresente as respostas corretas e oriente os alunos a encontrarem o ponto em 

que se equivocaram. Para o coletivo, retome as conversões hora, minuto, segundo e no sentido 

inverso, e apresente novos intervalos de tempo para certificar-se de que todos entenderam o 

conteúdo.  

 

Questão 6 
Habilidade avaliada: Reconhecer medidas de tempo, no caso o ano bissexto, em uma sequência de 

anos, aplicando critério de divisibilidade por 4. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA24 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), 

capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do 

conhecimento. 

Resposta: Alternativa D. 

A escolha por outra alternativa indica que os alunos possivelmente não aplicaram a divisibilidade 

por 4 como condição necessária para um ano ser bissexto ou se equivocaram no cálculo. Alunos que 

optaram pela alternativa C podem ter considerado o ano 2100 como bissexto por ser divisível por 4, 

mas possivelmente não atentaram ao fato de que anos terminados em 00 serão bissextos se a divisão 

por 400 for exata. 

Recomenda-se que os alunos revejam os cálculos para encontrar a origem do equívoco. Depois, 

retome com o coletivo da classe o conceito de ano bissexto na leitura do enunciado, enfatize que os 



 

 

Matemática – 6º ano – 4º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

anos terminados em 00 só são bissextos se forem múltiplos de 400 e reveja o critério de divisibilidade 

por 4.  

 

Questão 7 
Habilidade avaliada: Resolver problemas que envolvam a área de quadrilátero. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA24 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), 

capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do 

conhecimento. 

Resposta: Alternativa C. 

Alunos que assinalaram a alternativa A podem ter confundido área com perímetro e obtido a 

medida do contorno da figura. Nesse caso, é necessário rever os dois conceitos para que sejam 

compreendidos e diferenciados sem dificuldade. Em seguida, oriente os alunos quanto ao cálculo da 

medida da área de cada quadrilátero. 

Alunos que optaram pela alternativa B ou D possivelmente equivocaram-se no cálculo da medida 

da área do retângulo. Nesse procedimento, pode ter ocorrido também que não tenham determinado 

corretamente a medida da altura do retângulo. Retome o cálculo da medida da área dos quadriláteros 

e destaque a necessidade de conhecer a medida do comprimento de dois lados, no caso de 

retângulos, e como determiná-los com base nas medidas de outros comprimentos indicados na figura.  

 

Questão 8 
Habilidade avaliada: Construir gráficos de barras e ler dados em forma de tabela e gráficos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA32 da BNCC: Interpretar e resolver situações que 

envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo 

responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e 

redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões. 

Respostas: Espera-se que os alunos completem o gráfico construindo as barras verticais, 

relacionando cada espécie à respectiva quantidade daqueles que saíram do grupo de ameaçados de 

extinção (14 mamíferos, 23 aves, 45 invertebrados terrestres e 82 peixes e invertebrados aquáticos), 

escrevendo, ainda, o título e a fonte da tabela. 

 2014. a)

 Site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). b)

 164 espécies. c)

Alguns equívocos podem ocorrer na construção da barra vertical, possivelmente pela contagem das 

linhas na escala do eixo vertical. Retome com a turma os critérios de identificação em tabelas e 

gráficos e a importância deles para que o leitor tenha segurança a respeito dos dados. 

Para responder ao item C, os alunos devem obter a soma das quantidades de espécies da tabela, 

ou do gráfico, e obter o valor 164. É possível que uma resposta diferente esteja associada a equívoco 

na adição ou a uma interpretação incorreta do enunciado. Apresente a resposta, peça que os alunos 

tentem encontrar o ponto em que se equivocaram e depois, se for o caso, reveja com eles o enunciado 

e a relação do que é pedido com as adições envolvidas.  
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Questão 9 
Habilidade avaliada: Verificar a compreensão sobre o cálculo de probabilidade. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA30 da BNCC: Calcular a probabilidade de um evento 

aleatório, expressando-a por número racional (forma fracionária, decimal e percentual) e comparar 

esse número com a probabilidade obtida por meio de experimentos sucessivos. 

Resposta: Alternativa C. 

Os alunos que optaram pela alternativa A possivelmente consideraram o número 1 como primo. 

Nesse caso, é recomendável retomar a definição de número primo, enfatizando que um número primo 

possui apenas dois divisores distintos: 1 e ele mesmo. Os alunos que optaram pela alternativa B ou D 

podem ter considerado apenas dois números, ou apenas um, como números primos. Vale a mesma 

orientação anterior, selecionando com os alunos os números primos na sequência de 1 a 6, verificando 

a divisibilidade apenas pelo próprio número e por 1.  

É possível, ainda, que a opção pela alternativa A, B ou D esteja associada ao cálculo incorreto da 

probabilidade. Nesse caso, retome o conceito de probabilidade e o procedimento para quantificá-la.  

 

Questão 10 
Habilidade avaliada: Visualizar espacialmente e calcular a medida do volume de uma figura 

geométrica espacial composta pela justaposição de cubos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF06MA24 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área (triângulos e retângulos), 

capacidade e volume (sólidos formados por blocos retangulares), sem uso de fórmulas, inseridos, 

sempre que possível, em contextos oriundos de situações reais e/ou relacionadas às outras áreas do 

conhecimento. 

Respostas: Considerando que o volume de cada cubo é de 1 cm³, é esperado que os alunos 

apresentem os seguintes resultados:  

a) 12 cm³; b) 10 cm³; c) 27 cm³; d) 30 cm³. 

Respostas com valores numéricos diferentes podem ser devido às contagens equivocadas dos 

alunos, ao não considerarem os cubos ocultos. Nesse caso, oriente-os a retomar a contagem e, se 

necessário, recorra a representações concretas. Convém também observar de que maneira eles 

fizeram a contagem, se usaram alguma técnica para sistematizar a contagem ou se a fizeram 

aleatoriamente. Ressalte a importância da organização no momento da contagem; por exemplo, 

contagem por nível, considerando primeiro a base, depois o segundo andar de blocos, o terceiro e 

assim por diante, marcando os valores de cada um. 

Respostas com unidades diferentes (por exemplo, cm²) podem revelar desconhecimento da 

unidade de medida de volume ou confusão com unidade de medida de área. Nesse caso, retome o 

conceito de volume de um cubo, indicando que a unidade foi multiplicada por si mesma 3 vezes. 

Respostas sem unidades podem estar relacionadas a esquecimento ou desconsideração sobre a 

importância de indicá-las. Ressalte essa importância.  
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Grade de correção 

Matemática – 6º ano – 4º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta  

do aluno 

Desempenho  

do aluno 

1 Identificar e relacionar medidas de 

grandezas diversas a instrumentos 

usados para medi-las.  

Habilidade da BNCC: EF06MA24. 

Alternativa C.   

2 Realizar estimativas próximas às 

medidas dos comprimentos reais de 

segmentos. 

Habilidade da BNCC: EF06MA24. 

Os valores que 

devem ser obtidos na 

medição com a régua 

graduada são, em 

ordem crescente: 1 

cm; 2,5 cm; 4 cm; 5,5 

cm. 

  

3 Resolver problemas que envolvam a 

grandeza massa, verificando a 

necessidade da conversão de medidas. 

Habilidade da BNCC: EF06MA24. 

Alternativa B.   

4 Resolver problemas que envolvam a Alternativa A.   
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grandeza massa, verificando a 

necessidade da conversão de medidas. 

Habilidade da BNCC: EF06MA24. 

5 Verificar a conversão e comparação de 

diferentes unidades de medida de 

tempo. 

Habilidade da BNCC: EF06MA24. 

Espera-se que os 

alunos apresentem 

como resposta que o 

caminho escolhido 

foi o caminho B. 

  

6 Reconhecer medidas de tempo, no caso 

o ano bissexto, em uma sequência de 

anos, aplicando critério de divisibilidade 

por 4. 

Habilidade da BNCC: EF06MA24. 

Alternativa D.   

7 Resolver problemas que envolvam a 

área de quadrilátero. 

Habilidade da BNCC: EF06MA24. 

Alternativa C.   

8 Construir gráficos de barras e ler dados 

em forma de tabela e gráficos. 

Habilidade da BNCC: EF06MA32. 

Espera-se que os 

alunos completem o 

gráfico construindo 

as barras verticais, 

relacionando cada 

espécie à respectiva 

quantidade daqueles 

que saíram do grupo 

de ameaçados de 

extinção (14 

mamíferos, 23 aves, 
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45 invertebrados 

terrestres e 82 peixes 

e invertebrados 

aquáticos), 

escrevendo, ainda, o 

título e a fonte da 

tabela. 

a) 2014. 

b) Site do Instituto 

Chico Mendes de 

Conservação da 

Biodiversidade 

(ICMBio). 

c) 164 espécies. 

9 Verificar a compreensão sobre o cálculo 

de probabilidade. 

Habilidade da BNCC: EF06MA30. 

Alternativa C.   

10 Visualizar espacialmente e calcular a 

medida do volume de uma figura 

geométrica espacial composta pela 

justaposição de cubos. 

Habilidade da BNCC: EF06MA24. 

a) 12 cm³; 

b) 10 cm³; 

c) 27 cm³; 

d) 30 cm³. 

 

  

 


