
 

 

Tarefa 8 professor Anthony 
 

RESOLUÇÕES – AVALIAÇÃO PRODUTIVA 08 – 
6ºANO 

 
01. Qual das expressões abaixo tem o maior 

resultado? 
 
Resolvendo cada uma delas temos: 
 

 
 
02. No mapa abaixo está representado o percurso de 

um ônibus que foi de Brasília a João Pessoa e 
passou por Belo Horizonte e Salvador. Quantos 
quilômetros o ônibus percorreu ao todo? 
 
Somando todas as distâncias: 
956 + 1 430 + 714 = 3.100Km 

 
03. O cubo de um número natural é 27. Esse número 

é: 
Qual número que multiplicado por ele mesmo 
três vezes resulta em 27? 

 

 
 
04. A professora pediu que os alunos resolvessem a 

expressão do quadro: 
 

 
 

O resultado correto da expressão é: 

 
 
05. Num cinema, há 12 fileiras com 16 poltronas e 

15 fileiras com 18 poltronas. O número total de 
poltronas é: 

 

(12 x 16 + 15 x 18 = 192 + 270 = 462) 

 
 
06. Qual é a soma dos algarismos do número: 

101500 + 101792 + 101822 + 101888 + 101889? 
 

Perceba que em cada um dos termos, teremos o 
algarismo “1” apenas uma vez, portanto, como 
temos 5 termos, basta somar 1 + 1 + 1 + 1 + 1 
= 5, pois todos os outros algarismo será o “0”. 
 

 
 
07. A professora Célia apresentou a seguinte conta 

de multiplicar para os alunos. 
 

 
O número correto a ser colocado no lugar de 
cada  é: 

 
 
08. Um programa progressivo de exercícios 

recomenda caminhar 10 minutos no primeiro dia 
e, a partir do segundo dia, aumentar o período 
de tempo de caminhada 2 minutos a cada dia. Se 
este programa for seguido, o período de tempo 
de caminhada no 15º dia será de: 
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09. Carlos guardou sua coleção de latas de 
refrigerante em casa. Em cada caixa couberam 
28 latas. Ele usou 7 caixas e sobraram 6 latas de 
refrigerante. Quantas latas tem a coleção de 
Carlos? 

 
 
10. Um time ganha 3 pontos por vitória, 1 ponto por 

empate e nenhum ponto em caso de derrota. Até 
hoje cada time já disputou 20 jogos. Se um 
desses times venceu 8 jogos e perdeu outros 8 
jogos, quantos pontos ele tem até agora? 

 
 


