
 
 
Nome: _____________________________________________________________ 
Turma: _______________ 
Professora: ____________ 
 

REVISÃO PARA A EXAME FINAL DE MATEMÁTICA - SEXTO ANO 

Conteúdos abordados: 
 
 
Números naturais e racionais positivos (operações)  
Cálculo de porcentagens 
Potenciação  
Radiciação 
Números primos 
Múltiplos e divisores 
Mmc 
Mdc 
Polígonos  
Poliedros 
Ângulo 
Retas 
 

1) Pinte, com lápis de cor, os retângulos que apresentam informações          
verdadeiras e corrija os que possuem informações falsas:  

 
Prismas e pirâmides são poliedros. 

 

 

 

 

Os poliedros são formados por, pelo menos, uma superfície arredondada. 

 

 

 



 

As pirâmides são sólidos geométricos que apresentam a superfície lateral          
formada apenas por retângulos. 

 

 

 

Os prismas são sólidos geométricos que apresentam a superfície lateral          
formada apenas por retângulos. 

 

 

 

O cone, o cilindro e a esfera são exemplos de corpos redondos. 

 

 
 

2) Observe o demonstrativo de pagamento de Leonardo. 
 

 
Sua colega imprimiu o demonstrativo de pagamento, cortou a folha e a            

entregou para Leonardo, que só percebeu que sua colega havia cortado muito            
do papel quando chegou em casa.  

Porém, como ele sabe que vencimentos são os valores que a empresa            
destina para pagamento do seu trabalho e descontos são os serviços que são             
descontados desse pagamento, responda: 

 
a) Qual o valor total de vencimentos? 
 



 
b) Qual o valor total de descontos? 
 
 
 
 
c) Qual o valor que Leonardo receberá realmente de salário em sua conta bancária?  

 
 

 
3) Com base na planificação de um paralelepípedo, podemos dizer que esse            
poliedro possui: 

 
 

 
a) 4 faces, 8 arestas e 8 vértices  

b) 3 faces, 4 arestas e 8 vértices  

c) 8 faces, 6 arestas e 12 vértices  

d) 6 faces, 12 arestas e 8 vértices 

 
 
4) Alex foi ao mercado e fez compras para realizar um churrasco com os amigos.               

Comprou 5kg de costela por R$ 19,90 o quilo, 4kg de coxinha da asa por R$ 9,90 o                  

kg, 3 kg de coraçãozinho por 21,90 o kg e 3 bandejinhas de pão por R$ 10,50 cada.                  

Recebeu de troco R$ 13,70. Escreva uma expressão numérica que represente           

quanto Alex deu para pagar a conta. 

 
 
 

 
 
 
 

 
5) Uma turma de sexto ano fez uma pesquisa na sua escola e descobriu que dos 2                 
500 alunos que lá estudam, 150 não utilizam filtro solar diariamente. Qual a             
porcentagem de alunos dessa escola que utiliza filtro solar diariamente?  
 



 
6) Rafaela e suas 3 irmãs resolveram presentear sua mãe com uma cesta de              

páscoa. Elas compraram os doces e queriam dividir igualmente as despesas,           

pagando a cesta com suas mesadas. Como Rafaela é a mais velha e já              

trabalha, resolveu que além de contribuir com o pagamento combinado, irá           

comprar um ovo de chocolate grande e pagar por ele sozinha, colocando-o na             

cesta dada por todas. Os itens necessários para fazer a cesta, e seus valores              

unitários, são: 
 

Item Preço por unidade (em R$) 

 2 Pacotes de jujuba 8,00 

Barra de chocolate branco 6,50 

Barra de chocolate preto 6,50 

5 ovinhos pequenos 3,00 

1 ovo de chocolate grande 50,00 

Desenho de todas feito pela 
caçula 

0,00 

Cesta de palha (reutilizada da 
Páscoa do ano anterior) 

 
0,00 

 
Responda as questões a seguir: 
 

a) Quanto foi gasto ao todo para compor a cesta? 
 

 
 
 
b) Quanto cada uma das irmãs gastou? 

 
 
 

 
7) Em uma questão da prova de Matemática, a professora pediu para que os              

alunos representassem o número 0,06 em forma de fração. Manuela          



 
representou assim , Fabiana representou , Fernando e Marcelo  6

10    6
10   6

100    6
1 000

. Qual deles acertou a questão? 

 
a) Manuela 

b) Fabiana 

c) Fernando 

d) Marcelo 

 
 
8) Um refrigerador tem seu preço à vista de R$ 3 500,00, porém se for pago de                 

maneira parcelada apresenta um acréscimo no valor total. Observe as          

informações abaixo e calcule o valor total do refrigerador em cada caso            

descrito: 

 
a) Se parcelado em 2 vezes, fica 5% mais caro. 
 
 

 
 
 
b) Se parcelada em 4 vezes, fica 12% mais caro. 

 
 

 

 9) Observe as figuras para responder à questão.  

  



 
As figuras 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, às planificações dos sólidos: 

a) cubo, cone, pirâmide. 

b) pirâmide, cone, cubo. 

c) pirâmide, cilindro, cubo. 

d) cubo, cilindro, pirâmide. 

10) Amélia quer comprar uma camiseta cujo preço é R$ 86,25 e uma calça que               

custa R$ 55,99. Ela ganhou de seu pai 4 cédulas de R$ 20,00, 5 de R$ 10,00 e 4 de                    

R$ 5,00. Pergunta-se: 

a) Quanto dinheiro ela possui? 

  

 

b) Quanto custa a compra que ela quer realizar? 

  

  

c) Quanto de troco ela receberá se fizer a compra? 

  

 

11) A Independência do Brasil foi proclamada em 7 de setembro de 1822. Na linha               
do tempo abaixo, esse fato histórico ocorreu entre os anos de: 

 

a) 1812 e 1820. 

b) 1820 e 1825. 

c) 1802 e 1812. 

d) 1832 e 1842. 



 
 12) Transforme a situação-problema abaixo em expressão numérica e resolva-a. 

Leo tem 28 figurinhas e ganhou de presente mais 72 figurinhas. Ele resolveu             

dividir as figurinhas que ganhou em duas partes        

iguais, deu uma dessas partes a seu irmão e,         

depois, foi jogar figurinha com seus amigos. Leo        

jogou três partidas e perdeu 10 figurinhas em        

cada partida. Com quantas figurinhas Léo ficou       

ao término do jogo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________ 

  

13) Escreva os números destacados no trecho abaixo utilizando apenas dígitos           
(algarismos): 

a) O Censo de 2010 revelou que 896 mil pessoas se declaram indígenas no Brasil.               
Desses, 572 mil vivem em áreas rurais, e 517 mil moram em terras indígenas              
reconhecidas.________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

b) No dia quinze de abril deste ano, o site <https://impostometro.com.br/> indicava            
que o Brasil arrecadava mais de 740 bilhões de reais.          
___________________________________________________________________ 

14) Escreva os números destacados no trecho abaixo por extenso (como se lê): 

a) O município de Canoas arrecadou em torno de R$ 88 138 430,00 no ano de 2019                 
até quinze de abril. 



 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

b) Os custos da poluição marinha por plástico dos seus efeitos negativos sobre os              

ecossistemas marinhos somam impressionantes US$ 2 500 000 000 000,00 por           

ano, segundo um estudo publicado em abril no Boletim da Poluição Marinha. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________  

 

15) Uma moto usada custava R$ 3 000,00, mas com Roberto fez o pagamento à               

vista teve um desconto de 23%. Qual o valor pago por           

Roberto pela moto? 

  

  

  

16) Qual é o comprimento de uma estrada, se 25% dela corresponde a 86 km? 

  

  

17) Relacione as colunas: 

0,24  10
24  

2,4  24
1 000  

0,024  24
100  



 
 

18) Uma pesquisa realizada em 2015 mostrou que de cada 10 copos de sucos              

bebidos no mundo, 6 são de origem brasileira. Nessa época, o Brasil foi o maior               

produtor e exportador de suco de laranja do mundo, arrecadando 1,8 bilhão de             

dólares. Sobre o número que representa a quantia em dólares arrecadada pelo            

Brasil, faça o que se pede em cada item.  

a) Escreva com algarismos esse número. 

___________________________________________________________________ 
b) Escreva por extenso o número completo escrito no item a. 

__________________________________________________________________________
_  

c) Qual valor o algarismo 8 assume nesse número? 

___________________________________________________________________ 

  

19) Quantos triângulos existem na figura abaixo? 

 

 

20) Foi divulgado no dia 11/05 que a bilheteria do filme “Vingadores: Ultimato” havia              

arrecadado US$ 2,328 bilhões. Escreva o valor de arrecadação com algarismos,           

sem utilizar vírgula. 

 



 
21) O Homem de Ferro, também conhecido como Tony Stark, tem uma fortuna             
acumulada de US$ 12,4 bilhões, segundo a revista Superinteressante. O símbolo           
US$ identifica que a quantidade de dinheiro é dada em dólares. Se cada US$ 1,00               
equivale a aproximadamente R$ 4,00, quantos reais representam a fortuna do           
Homem de Ferro? 
 
 

 
22) Vingadores: Guerra Infinita teve um custo de cerca de US$ 300 milhões para ser              
produzido, o que faz dele um dos filmes mais caros da história. Ao todo, foram 250                
dias de trabalho, entre gravações e edições, ambos fazendo parte da produção do             
filme. Supondo que todos os dias tiveram gastos iguais, quantos dólares foram            
gastos por dia na produção desse filme? 
 
 
 
 
 
 
23) Veja o ranking das maiores bilheterias mundiais de filmes: 

Filme Ano Arrecadação 

1º Avatar 2009 US$ 2 787 965 087,00 

2º Vingadores: Ultimato 2019 (valor informado na questão 1) 

3º Titanic 1997 US$ 2 187 463 944,00 

4º Star Wars: O despertar 
da força 2015 US$ 2 068 223 624,00 

a) O filme Avatar arrecadou quantos dólares a mais do que o Titanic? 
 
 
 

 
b) Escreva o valor de arrecadação do filme Vingadores: Ultimato, por extenso (como 
se lê). 

 



 
c) Juntos, os filmes Avatar e Titanic arrecadaram quantos dólares? 
 
 
 
d) Abaixo temos uma reta numérica representando os anos. Posicione o ano de 
lançamento de cada um dos filmes da tabela acima. 
 

 
 
24) Antônio foi ao cinema assistir um filme que iniciava as 14h30. Ele saiu da escola                
as 12h e 50 min, almoçou em 45 min, levou 20 min se deslocando de onde estava                 
até o local do cinema, esperou 10 min. para comprar o ingresso e 15 min. na para                 
comprar pipoca. Ao final desse tempo, entrou na sala do filme escolhido. Que horas              
ele entrou na sala? 

 
 

25) Neste cinema, as cadeiras são identificadas da seguinte maneira: as linhas são             
representadas por letras e as colunas são       
representadas por números. Observe a     
imagem ao lado e responda: 
 
a) Circule a pessoa que está sentada na        
posição F2. 
 
b) Quantas cadeiras existem nessa sala      
(ocupadas ou não)? Responda sem precisar      
contar uma a uma, mostrando pelo menos       
uma conta. 
 

 

 

 

 

 



 
26) As turmas de sexto ano de uma escola irão assistir um filme nessa sala de                
cinema. As turmas são compostas pela quantidade de alunos descrita na tabela            
abaixo. Quantas sessões são necessárias para que todos possam assistir ao filme? 
 

Turma Quantidade de 
alunos 

X 40 
Y 46 
Z 37 

 
24) Em uma sala de cinema existem 40 pessoas assistindo ao filme. Destas, 50%              
pagaram R$ 25,00 pelo ingresso, 25% pagaram R$ 41,00, 10% pagaram 23,00 e as              
demais pagaram R$ 24,00. Quanto a empresa de cinema faturou com essa sessão? 

 

 

 
 
25) Resolva as operações: 

34 =     
=43     

4 + 4 + 4 =    
31 =     
30 =     
3 + 3 + 3 =     

26) Bia, Jô e Dudu foram ao cinema também. Bia é estudante, e por isso pagou R$                 
18,90 pelo seu ingresso. Jô pagou sua entrada inteira de R$ 34,40, e Dudu ganhou               
um desconto por usar um cartão de débito específico no pagamento da sua entrada              
e gastou R$ 28,75. 
a) Quantos reais os três gastaram juntos? 

 

 

b) Quantos reais Bia pagou a menos do que Jô?  

 



 
27) O prisma de base triangular abaixo tem        quantos vértices? 

 

 
a) 6 b) 5 c) 9 
 
28) Quantos cubinhos estão empilhados abaixo, sabendo que os cubinhos          
compõem o cubo maior desenhado na imagem, e que         
internamente o cubo está totalmente preenchido por       
cubinhos. 

 

 

 

29) Indique se a afirmação é verdadeira (V) ou falsa (F): 

(   ) 3 . ( 4 + 6) = 3 . 4 + 3 . 6 
(   ) 5³ = 15 
(   ) 30 – 16 = 16 – 30 
(   ) = 080  
(   ) 30 + 25 = 25 + 30 
(   ) 2 . (5 + 3) = 13 

30) As imagens a seguir representam as vistas superior e frontal de quatro formas              
geométricas espaciais. 

 
Vista superior 

 

 
Vista frontal 

 



 
Considerando essas formas geométricas, classifique cada sentença em verdadeira         
(V) ou falsa (F). 
 
a) (   ) Correspondem a duas esferas e dois prismas. 
b) (   ) A quantidade de poliedros é maior que a de não poliedros. 
c) (   ) Há exatamente um hexaedro. 
d) (   ) Correspondem a um cilindro, um cone, uma esfera e um paralelepípedo. 
e) (   ) Não há poliedros, apenas corpos redondos. 

 

31) O Teatro Martins Pena tem 243 poltronas. O número de poltronas do teatro 
equivale a: 

 
a) 34  

b) 35  

c) 36  

d) 37  

 
32) Três empresas de ônibus possuem linhas saindo do terminal da Praia Grande,             
em São Luís, com as seguintes freqüências: de 5 em 5 minutos, de 7 em 7 minutos                 
e de 10 em 10 minutos. Se três ônibus dessas empresas saem simultaneamente             
às 6 horas e 30 minutos, então a próxima coincidência no           
horário desses ônibus ocorrerá: 
 
a) às 8 horas 
b) às 7 horas e 30 minutos 
c) às 7 horas e 50 minutos 
d) às 7 horas e 40 minutos 
e) às 7 horas e 20 minutos 
 

33) Três peças de tecido que medem, respectivamente, 90 metros, 108 metros e             

144 metros, deverão ser divididas em partes iguais e com o maior comprimento             

possível. Determine em quantas partes cada peça deverá ser dividida e qual o             

comprimento de cada uma delas. 

 



 
 
 
 
34) Escreva os números em negrito com potências de base 10: 
 
a) Uma gota de sangue contém cerca de 5 milhões de glóbulos vermelhos.  

___________________________________________________________________ 

b) O Hubble, o telescópio espacial da NASA, descobriu estrela mais velha alguma             
vez vista. Tem, pelo menos, 13 trilhões de anos de idade. 

___________________________________________________________________ 

 
35) Coloque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. 

(   ) 2 é o único divisor par de 110. 

(   ) Os números 2, 3, 5, e 9 são considerados primos. 

(   ) O número 345 112 é divisível por 3 

(   ) O mínimo múltiplo comum entre 60 e 110 é 6600. 

(   ) O máximo divisor comum entre 60 e 126 é 6. 

 
36) Regina e Sílvia combinaram de se encontrar às duas e meia da tarde na porta                

do cinema. Regina atrasou de hora. Se a sessão começava às três horas, quanto               
tempo elas perderam dessa sessão? 
 
 
 
 
 

37) Relacione as colunas: 

( A ) √81  (    ) 15 

( B ) √625  (    ) 9 

( C ) √121  (    ) 11 

( D ) √400  (    ) 20 

 



 
 

 

38) Complete a tabela abaixo: 
 

Representação 
da figura 

Fração da figura (parte 
colorida) 

Por extenso 

 

  

 

  

 

39) Se a primeira peça abaixo é considerada uma unidade, quais frações a segunda              
e terceira peças representam dessa unidade? Responda completando os espaços          
da terceira coluna. 

Primeira peça 

 

Representa 1  

Segunda peça 
 

 Representa ____ da 
unidade 

Terceira peça 
 

Representa ____ da 
unidade. 

 

40) Que fração representa de ? Represente graficamente (fazendo um    3
2  2

1      
desenho). 

Caso queira, pode utilizar o retângulo abaixo em seu desenho. 



 
 

 

 
41) Resolva as operações abaixo: 
 
a) 2

9 − 3
34 =  

b) 2
1 +  3

1 + 6
5 =  

c)  . 4
45 8

9 =  
d) . 35

340 15
484 =  

e) 5
3 :  9

10 =  
 
f) 5

1 :  7
4 =  

 
42) Quantas vezes cabe dentro de 5 unidades?2

1  
 
43) Quantas vezes 1 unidade cabe dentro de ?8

1  
 
44) Quantas vezes  cabe dentro de ?6

1 1
12  

 
45) Quantas vezes  cabe dentro de ?8

1
5
2  

 
46) Quanto é de ?8

1
8
1  

 
47) Comi de uma pizza. O restante guardei na geladeira. A noite, jantamos eu,4

1  
minha irmã e minha mãe o restante da pizza, dividindo igualmente. Qual fração da 
pizza toda cada uma comeu? 
 
 
48) Complete as lacunas: 
 
a) A área de um quadrado de lado 35 m é igual a _______ m². 
b) O lado de um quadrado de área 324 m² é igual a ______ m. 



 
c) A quantidade de cubinhos de lado 1 centímetro  que preciso empilhar para formar 
um cubo maior de lado tendo 21 cm é ______. 
 
49) Escreva os números abaixo com potências de base 10: 
 
a) 23 000 = ________________________________________________________ 

b) 13 000 000 = ______________________________________________________ 

c) 4 300 000 = _______________________________________________________ 

d) 72 600 000 000 = _________________________________________________ 

 
50) Um jantar beneficente ocorre de 3 em 3 anos no salão de um clube, sempre do                 
dia 10/10. Uma gincana do mesmo clube ocorre de 5 em 5 anos, geralmente              
ocupando o mesmo salão no dia 10/10. Há três anos atrás ocorreu dos eventos              
coincidirem, e um dos eventos teve seu local transferido, porém os dois eventos             
perderam público, pois quem queria ir aos dois precisou escolher um. Na próxima             
vez que colidir as datas, a organização dos eventos decidiu que unirá as propostas,              
arrecadando fundos em um jantar que ocorrerá ao juntamente com a gincana. Daqui             
a quantos anos eles ocorrerão na mesma data novamente? 
 
51) O planeta Júpiter completa uma volta em torno do Sol em aproximadamente 12              
anos, e o planeta Saturno em aproximadamente 30 anos. Supondo que os dois             
planetas iniciem seu percurso agora, partindo de um mesmo ponto, calcule o m.m.c.             
desse fenômeno e descubra daqui a quantos anos esses planetas voltarão a ficar             
nesta mesma posição?  
 
52) (UNESP) Uma certa propaganda passa no canal A a cada 22 minutos, no canal               
B a cada 30 minutos e no canal C a cada 45 minutos. A propaganda passou                
simultaneamente nos três canais às 06h15 min. O horário em que passará            
novamente nos três canais, ao mesmo tempo, é? 
 
53) Circule os números primos: 
 

1       2     3     4      5      6     7     8      9    10  
11   12   13   14    15    16   17   18    19    20  
21   22   23   24    25    26   27   28    29    30  
31   32   33   34    35    36   37   38    39    30 
 



 
54) Marque V (verdadeiro) ou F (falso): 
a) (    )  354 é divisível por 2. 
b) (    )  153 000 342 é divisível por 3. 
c) (    )  345 876 980 é divisível por 5. 
d) (    )  981 é múltiplo de 3. 
e) (    )  42 é múltiplo de 2. 
f) (    )  879 000 111 é múltiplo de 9. 
g)(    )  345 110 131 é múltiplo de 9. 
 
55) (Mackenzie – SP) Nas últimas eleições, três partidos políticos tiveram direito, por             
dia, a 90 s, 108 s e 144 s de tempo gratuito de propaganda na televisão, com                 
diferentes números de aparições. O tempo de cada aparição, para todos os partidos,             
foi sempre o mesmo e o maior possível. A soma do número das aparições diárias               
dos partidos na TV foi de quanto? 
 
56) Três fios que medem respectivamente 24m, 84m e 90m foram cortados em             
pedaços iguais e do maior tamanho possível. Então cada pedaço deve medir            
quantos metros? 
 
57) (G1 – CFTMG, adaptado) Segundo estimativas do IBGE, em 2009, o Brasil tinha              
aproximadamente, 190 milhões de habitantes espalhados pelas suas 27 unidades          
da Federação e 5.565 municípios. A tabela seguinte mostra o número aproximado            
de habitantes em algumas capitais brasileiras. 

 

Capitais Número de habitantes 

Belo Horizonte 2 400 000 

Brasília  2 600 000 

Rio de Janeiro 6 000 000 

São Paulo 11 000 000 

 
Com base nesses dados, é correto afirmar que, aproximadamente ………………. 
habitantes estão distribuídos nas quatro capitais listadas. 
 
A opção que completa corretamente a lacuna acima é: 
 
a)  984 . 101 3  
b) 2 . 102 6  



 
c)  984 . 101 4  
d) 2 . 102 5  
e) 21 . 101 5  
 
58)  Qual é a medida, em metros, do lado de um quadrado que tem área 81 m²? 
a) 3 m 
b) 7 m 
c) 324 m 
d) 9 m 
e) 10 m 
 
 
59) O primeiro retângulo abaixo representa uma unidade. Sendo assim, responda: 

 
a) A segunda parte pintada representa que fração da unidade? 
 
 
b) A terceira parte pintada representa que fração da unidade? 
 
 
c) Qual fração representa a soma abaixo: 
  

 
60) Antonela dividiu uma barra completa de chocolate igualmente com seu irmão.            
Ele comeu toda a parte dele, mas ela comeu apenas de sua parte nesse          4

1     
momento. Seus dois primos chegaram mais tarde, e Antonela dividiu o que restou             
da barra de chocolate entre ela e os dois primos de maneira igual. Qual a fração do                 



 
chocolate completo cada um dos primos comeu? Prove sua resposta fazendo           
cálculos ou explicando com representações gráficas (desenhos). 
 

a) 4
1   

b) 8
1  

c) 2
16  

d) 3
1  

e) 1
12  

 
 
61) Quantas vezes cabem dentro de ?8

1
2
1  

 
62) (Ufes - adaptada) Uma associação de moradores arrecadou 2160 camisas,           
1800 calças e 1200 pares de sapatos, que serão todos doados. As doações serão              
dispostas em pacotes. Dentro de cada pacote, um item poderá ter quantidade            
diferente da dos demais itens (por exemplo, a quantidade de camisas não            
precisará ser igual à de calças ou à de pares de sapatos); porém, a quantidade de                
camisas, em todos os pacotes, deverá ser a mesma, assim como a quantidade de              
calças e a de pares de sapatos. Determine o maior número possível de pacotes              
que podem ser preparados. 
 
 
 
63) Um garoto troca a água de seu aquário a cada 45 dias e o filtro de água a cada                    
20 dias. Se a água e o filtro foram trocados no mesmo dia, quantos dias demorará                
para que a troca seja feita no mesmo dia novamente? 
 
 
 
64) Indique se a frase é verdadeira (V) ou falsa (F): 
a) ( ) Número primo é um número que tem apenas dois divisores (1 e ele                
mesmo). 
b) (    ) 13 é múltiplo de 26. 
c) (    ) .00   01 0 =   
d) (    ) O número 34 890 é divisível por 5. 
e) (    ) O número 211 356 é divisível por 3. 
 
65) Observe o meme abaixo e responda as perguntas com um número natural ou              
fração: 



 
 
a) Quantas horas são 120 minutos?____ 
 
 
 
b) Quantas horas representam 30 minutos? ____ 
 
 
 
c) Quantas horas representam 15 minutos?____ 
  
 
 
66) Uma das expressões abaixo está errada. Descubra qual é e reescreva-a 
fazendo o cálculo correto: 
 
a) 3

4 + 5
2 = 15

26  
 
b) 3

4 + 6
2 = 6

10 = 3
5  

 
c) 7

4 − 5
2 = 2

2 = 1  
 

67) Resolva as operações abaixo e apresente a resposta final com uma fração             
irredutível: 
 
a) 4

15 − 4
20 =  

 

b) 6
4 + 8

30 =  

 

c) . 4
2

10
44 =  

 

d) ÷3
56 24

18 =  



 
 
 
 
67) Explique o que quer dizer o meme abaixo e qual a ideia matemática que faz ele 
ter sentido. 

 
 
 
68) Para obter um melhor condicionamento físico, Cláudio começou a praticar           

atividades físicas regularmente e a comer alimentos saudáveis. A tabela a seguir            

mostra algumas das medidas corporais que Cláudio tinha antes de iniciar o            

treinamento e as medidas após 3 meses. 

 Antes Depois 

Porcentagem de gordura corporal 27,8% 21,9% 

Circunferência abdominal 111,6 cm 102,9 cm 

Massa corporal 100,4 kg 92,3 kg 
 

Com base nos dados, calcule a diferença entre os resultados obtidos antes e depois              

do treinamento para cada medida indicada na tabela. 

 
• Porcentagem de gordura corporal: _________________ 
 
• Circunferência abdominal: _______________________ 
 



 
• Massa corporal: _______________________________ 
 

A informação a seguir deve ser utilizado para responder às questões  2, 3.e 4 

 

Veja os valores dos modelos A e B de cestas que uma loja oferece aos seus                

clientes. 

 

69) De acordo com os preços dessas cestas, é correto afirmar que 

a) O valor da cesta A é menor do que o valor da cesta B. 

b) O valor da cesta A é o dobro do valor da cesta B. 

c) A diferença entre os valores das cestas A e B é R$ 83,00. 

d)  O valor total das duas cestas é menor do que R$ 250,00. 

 

70) Em certo dia, a loja vendeu 18 cestas, sendo 6 do modelo A e o restante do                  

modelo B. 

Quantos reais a loja arrecadou com as cestas vendidas nesse dia? 

 

71) Supondo que a loja venda somente cestas do modelo B em um dia, responda às                

questões. 

a) Qual é o valor arrecadado com a venda de 10 cestas? 

 

b) Qual é o valor arrecadado com a venda de 100 cestas? 



 
 

72) Um terrário é um recipiente aberto ou fechado em que podem ser cultivadas              

algumas espécies de plantas, reproduzindo as condições ambientais. A imagem a           

seguir mostra um terrário semelhante a um poliedro. Ele apresenta todas as faces             

com o mesmo formato. 

 

Qual é o nome do polígono que representa o formato de cada face desse terrário? 

 

 

73) Observe o mapa de algumas ruas do município de Canoas: 



 

 

Indique o que se pede: 

a) Duas ruas paralelas: 

_____________________________________________________ 

b) Duas ruas concorrentes: 

__________________________________________________ 

c) Duas ruas perpendiculares: 

________________________________________________ 

 

74) Um círculo foi dividido em oito partes iguais. Foram marcados o centro O e os                

pontos de A a H, como mostra a figura a seguir: 



 

 

  

Sem o auxílio do transferidor, determine a medida, em graus, do menor ângulo             

formado e classifique-os em agudo, obtuso, reto ou raso: 

a) BÔA: ___________________________ 

b) AÔE: ___________________________ 

c) AÔF: ___________________________ 

d) AÔG: ___________________________ 

e) AÔH: ___________________________ 

 

 

75) Nas férias, Luciana pretende visitar seus pais que moram em uma cidade a              

1.200 km de distância. Sabendo que seu carro percorre, em média, 12,5 km por litro               

de gasolina, responda às questões. 

a) Quantos litros de gasolina serão necessários para Luciana fazer a viagem até a              

casa dos pais?  

 

 

b) Se Luciana abastecer seu carro com gasolina, cujo valor é R$ 4,19 por litro, qual                

será o valor gasto com combustível para fazer essa viagem? 

 



 
 

76) Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as alternativas falsas: 

( ) Quando o ângulo formado por duas retas é de 90°, elas recebem o nome de                 

oblíquas. 

( ) Um polígono com quatro lados, sendo dois deles paralelos, é chamado de              

trapézio. 

(     ) Duas retas, que estão no mesmo plano, podem ser concorrentes ou paralelas. 

(     ) Duas retas concorrentes possuem um ponto em comum. 

(    ) Triângulo equilátero é aquele que possui  dois lados com medidas iguais. 

(    ) Todo quadrado é um retângulo, mas nem todo retângulo é um quadrado. 

( ) Todo quadrilátero tem um par de lados paralelos ou dois pares de lados               

paralelos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
76) Observe as ruas de um bairro. 

  
Escreva o nome de duas ruas: 



 
Paralelas: _____________________________________________________________ 
Concorrentes:__________________________________________________________ 

 
77) A aeronave Airbus A320 tem 37,6 m de comprimento, capacidade para 150 passageiros              
e pode receber, em média, até 29 660 litros de combustível em seu tanque. Considere que,                
antes do abastecimento, o tanque de um Airbus A320 estava preenchido com ¼ sua              
capacidade total. 
 
a) Quantos litros de combustível faltam para completar o tanque dessa aeronave? 
b) Se o preço do combustível de avião é R$ 4,20 por litro, qual será o valor pago para                   
completar o restante do tanque de combustível dessa aeronave? 

 
 

78) O ângulo indicado pela trajetória da bola no chute retratado abaixo. 
 

 
A medida desse ângulo é, aproximadamente: 

a) 80°. 
b) 30°. 
c) 180°. 
d) 10°. 

 
79) Um campo de futebol e algumas retas foram desenhados na malha quadriculada a              
seguir. 

 

 
De acordo com a posição relativa das retas, assinale V as afirmações verdadeiras e F as                
falsas: 

 
(    ) As retas  e  são paralelas.AC FD  
(    ) As retas  e  são perpendiculares.CF FD  
(    )  e  são concorrentes.CD DF  



 
 

80) Nosso corpo forma ângulos conforme alguns movimentos. Veja os movimentos abaixo: 

 
Os ângulos indicados em cada movimento de A para E são: 

 
a) Reto, agudo, obtuso, agudo e raso. 
b) Raso, obtuso, agudo, obtuso e reto. 
c) Raso, agudo, obtuso, agudo e reto. 
d) Reto, obtuso, agudo, obtuso e raso. 

 
81) Veja na tabela a seguir os produtos que Marisa comprou no mercado. 

Produto Preço unitário Quantidade comprada 

1 pacote de biscoito R$ 3,45 5 

1 caixa de leite R$ 2,99 12 

1 caixa de bombom R$ 11,50 2 

 
a) Quantos reais Marisa gastou nessa compra? 
b) Marisa pagou com uma cédula de R$100,00. Quantos reais ela recebeu de troco? 

 
82) Lídia tem 62 anos e foi com suas duas netas fazer um passeio de ônibus pelos pontos                  
turísticos da sua cidade. O passeio é gratuito para maiores de 60 anos. Calcule quanto ela                
recebeu de troco, sabendo que cada passagem custa R$ 8,75 e que ela pagou com uma                
cédula de 20 reais.  
 
83) Fernanda abasteceu seu carro com 25 litros de gasolina e pagou R$ 97,25. Quanto               
custou cada litro de gasolina? 
 
84) Amanda comprou 2,5 kg de bananas e gastou R$ 8,75. Qual o preço de 1 quilograma de                  
banana?  
 
85) Marisa comprou 15 kg de açúcar para a sua confeitaria. Gastou 6,8 kg nos bolos, 3,3 kg                  
nas tortas e 2 500 g nos pavês. Quantos quilogramas de açúcar restaram? Obs.: 1 kg                
equivale a 1 000 g. 
 



 
86) Informe o nome de cada um dos polígonos abaixo (numere no caderno e coloque o                
nome ao lado): 

 
 
 
87) Circule a letra da forma que representa um polígono. Entre os polígonos, liste abaixo a                
letra dos que são convexos:___________________________________________. 

 
 

 
88) (PM AC). Determine o valor em decímetros de 0,375 dam. 
 
a) 3,75 dm 
b) 0,0375 dm 
c) 3750 dm 
d) 37,5 dm 
e) 375 dm 



 
 
89) Identifique: 
 
a) Dois segmentos que sejam cordas. 

b) Um segmento que seja diâmetro. 

c) Três segmentos que sejam raios. 

 
 

90) Sabendo que a luz percorre, aproximadamente, 300 000 km a cada segundo,             
em um dia a luz percorre qual distância? 
 
91) Quais os nomes dos polígonos abaixo? Quantos lados, vértices e ângulos            
internos  cada um tem? 

 
 
92) Esse ângulo pode medir 30º? Por quê? 
 

 
93) (IBGE – FGV 2017). Quando era jovem, Arquimedes corria 15 km em 1h45min.              
Agora que é idoso, ele caminha 8 km em 1h20min. Para percorrer 1 km agora que é                 
idoso, comparando com a época em que era jovem, Arquimedes precisa de mais: 
 
a) 10 minutos c) 5 minutos  e) 2 minutos 
b) 7 minutos d) 3 minutos 
 
94) Qual é a área das figuras abaixo (considerando cada quadradinho como 1)? 
 



 

 
 

95) Identifique o ângulo abaixo: 

 
 
 

 
96) Quantos mililitros (ml) temos em 12 litros? 
 
a) 120. 

b) 1.200. 

c) 6.000. 

d) 12.000. 

e) 24.000. 

 

97) Em uma clínica odontológica, foram comprados 75 frascos de um determinado            
produto para assepsia e desinfecção dos instrumentos odontológicos. Se cada frasco           
tem 360 ml desse produto, quantos litros desse produto foram comprados? 

a) 10. 

b) 18. 

c) 22. 

d) 27. 

e) 30. 

 

98) O basquete é uma das modalidades olímpicas mais tradicionais. As quadras 
destinadas à prática desse esporte têm formato retangular e medidas 
predeterminadas, conforme o modelo a seguir. 



 

  

Segundo essas medidas, qual é a área dessa quadra? 

a) 320 m² 
b) 420m² 
c) 280m² 
d) 86m² 
e) 43 m² 

99) Uma empresa de limpeza de fachadas de prédios cobra, em média, R$ 5,00 por 
metro quadrado, dependendo da estrutura, tipos de materiais aplicados e duração 
do serviço. A imagem a seguir mostra as medidas do edifício em que será realizado 
o próximo serviço. 

  



 

 

Todas as faces desse edifício serão limpas. 
Primeiramente, a da frente, depois, as laterais 
e a dos fundos. 

Quantos reais, em média, a empresa cobrará 
para realizar essa tarefa? 

a) R$ 75.600,00 
b) R$ 65.600,00 
c) R$ 4.800,00 
d) R$ 15.120,00 
e) R$ 70.000,00 

 

 

 

 

 

 

100) Em uma padaria, são servidos 650 copos com 300ml de suco por dia. Sabendo 
que esta padaria funciona 6 dias na semana. Quantos litros de suco são servidos 
semanalmente?  

a) 1.170 litros 
b) 117 litros 
c) 1.117 litros 
d) 170 litros 
e) 17 litros 

  

 

 

 



 
 


