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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 

MATEMATICA 

PROFESSOR: GENILSON WELLYS RIBEIRO 

SEMANA 15/06/2020   a    19/06/2020            

6º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 

1-      A altura de uma casa era de 4,78 metros. Foi construído um 2º andar e a altura da casa 

passou a ser de 7,4 metros. De quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? 

  
  

2-      O preço de um aparelho eletrodoméstico é de R$ 435,00. Se conseguir um 

desconto de R$ 63,75, quanto pagarei por esse aparelho? 

  

3-      Veja, no quadro, as ofertas do dia de um supermercado: 

   -   Leite em pó integral: de R$ 2,70 por R$ 2,20 

   -  Iogurte natural batido: de R$ 2,50 por  R$ 2,09  
   -  Queijo Minas frescal: de R$ 3,80 por R$ 3,59 

  

 
Se você comprar uma unidade de cada produto, quanto economizará? 

  

4-      Um caminhão pode transportar, no máximo, 3.000 quilos de carga. Se ele deve 

levar 683,5 quilos de batata, 1.562,25 quilos de cebola, 428,75 quilos de alho e 

1.050 quilos de tomate, vai ser possível transportar toda essa carga de uma única 

vez? Se houver excesso de carga, de quantos quilos será esse excesso? 

  

5-      Roberto percorreu, de moto, 37,4 quilômetros. Outro motociclista, Zuza, 

percorreu uma vez e meia essa distância. Quantos quilômetros Zuza percorreu? 

  

 
6-      No cofrinho de Izabel há algumas moedas de R$1,00,  25 moedas de R$ 0,50 e 

11 moedas de R$ 0,25, totalizando R$ 22,25. Quantas medas de R$ 1,00 estão no 

cofre? 
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7-      Sabe-se que 23 quilogramas de café foram distribuídos em 92 pacotes iguais. 

Quantos quilogramas foram colocados em cada pacote? 

  

 
8-      Uma barra de chocolate de 200 gramas é dividida em 16 porções iguais. Se 

Caio comer 9 dessas porções, quantos gramas de chocolate terá consumido? 
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