6º ano

Matemática
TAREFA 07 – Professor Regis
01. No esquema a seguir está indicada a distância de A até B e a distância de B até C, em centímetros. Calcule
a distância de A até C.
A

B

C

7,09

2,91

02. Veja as distâncias, em quilômetros de Vila Antonieta a Brejo Alegre e a distância de Vila Antonieta a
Cravolândia. Observando os dados, descubra a distância de Brejo Alegre a Cravolândia.

Vila Antonieta

Brejo Alegre

Cravolândia

6,95
9
,
03. O gráfico mostra a venda de veículos de uma indústria fictícia, em determinado período de tempo.
Venda de veículos (em mil unidades)

a)
b)
c)
d)

Em qual mês desse período a venda de veículos foi maior?
Em março de 2007 foram vendidos mais veículos do que em agosto de 2007. Quantos veículos a mais?
Qual o total de veículos vendidos nos cinco últimos meses de 2006?
Calcule o total de veículos vendidos por essa indústria nos cinco primeiros meses de 2007.

04. João tem R$ 84,30. Pedro tem R$ 31,50 a mais que João, e José tem R$ 54,25 a mais que Pedro. Quanto
têm os três juntos?

05. Calcule a expressão 17,352 – 15,2 + 8,3
06. Calcule a expressão 35,25 – (4,85 – 1,23 + 17,9)
07. Calcule a expressão 15 – (3,25 + 2,7 – 4,08) – 10
08. Calcule a expressão 20,3 – [4,75 – (1,2 + 2,38)] + 5,1

Matemática – Avaliação Produtiva

09. 0Observe o gráfico abaixo.
Telefones celulares em operação no Brasil (em milhões)

Anos
a)
b)

Fonte: Anatel

Escreva por extenso a quantidade de celulares em operação no Brasil em 2004.
Qual é o crescimento do número de celulares de 2002 para 2004? Escreva por extenso

10. A ginasta Daiane dos Santos obteve a 5a colocação da ginástica artística de solo nas Olimpíadas de
Atenas 2004. Daiane conseguiu a nota de 9,375 e a romena Catalina Ponor conquistou a nota 9,75.
Qual delas consegui a maior nota?
11. Júlia mede 1,58 m e Darlan mede 1,88 m de altura. Qual deles é mais alto e qual é a diferença entre
as duas alturas?
12. Em uma loja está havendo uma promoção de conjunto de lençóis com 100% algodão. O preço era de
R$ 98,00 e com o desconto passou a R$ 59,90 à vista. Responda:
a) Qual dos decimais acima pode ser considerado um número natural?
b) Transforme os números decimais em forma de fração.
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