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QUESTÕES 
 Frente B: Conteúdo – Comparação de números inteiros 

01. Exercício 14 da página 09 – Livro Complementos e Aprofundamentos. 

02. Exercício 15 da página 09 – Livro Complementos e Aprofundamentos. 

03. Exercício 16 da página 09 – Livro Complementos e Aprofundamentos. 

04. Exercício 17 da página 09 – Livro Complementos e Aprofundamentos. 

05. Exercício 18 da página 09 – Livro Complementos e Aprofundamentos. 

06. Exercício 19 da página 09 – Livro Complementos e Aprofundamentos. 

07. Exercício 20 da página 09 – Livro Complementos e Aprofundamentos. 

08. Exercício 21 da página 09 – Livro Complementos e Aprofundamentos. 

 

 Frente B: Conteúdo - Problemas com frações. 

09. Tenho hoje R$ 108,00. Minha irmã tem os 
3

4
do que possuo. Quanto ela tem? 

10. A capacidade total de um reservatório é 250.000 litros. Nesse momento, esse reservatório 

está cheio até os seus 
4

5
. Quantos litros estão no reservatório, nesse momento? 

11. A rua onde moro tem 3600 metros de extensão. O número de minha casa corresponde aos 

2

3
da metragem da rua. Qual o número de minha casa? 

12. No 6º ano, faltaram 6 alunos, o que corresponde aos 
2

15
do número de alunos da classe. 

Quantos alunos tem a 6º ano? 

13. Um operário já levantou 
4

7
da extensão de um muro. Com isso, já foram levantados 36 

metros de muro. Qual a extensão desse muro? 

14. Um pai reparte uma certa quantia entre seus 2 filhos. Um deles recebe os 
2

3
da quantia, 

enquanto o outro recebe R$ 200,00. Qual a quantia que foi repartida? 

15. Num concurso público, 
5

8
dos candidatos inscritos foram reprovados. Foram aprovados 180 

candidatos. Qual o número de inscritos nesse concurso? 

16. De uma dívida, paguei os 
4

7
e estou devendo, ainda, R$ 2100,00. De quanto é a minha 

dívida? 

 

 Frente C: Conteúdo - Polígonos 

17. Defina uma linha poligonal. 

18. Qua a diferença entre uma linha poligonal aberta e uma linha poligonal fechada. 

19. O que é polígono? 

20. Qual o menor número de segmentos de retas uma linha poligonal fechada precisa ter para 

formar um polígono?  

21. Qual o nome do polígono referente ao exercício 20. 
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22. Qual é o nome de um polígono que possui 5 segmentos de retas na linha poligonal? 

23. Qual é o nome de um polígono que possui 8 segmentos de retas na linha poligonal? 

24. Qual é o nome de um polígono que possui 20 segmentos de retas na linha poligonal? 


