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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 

MATEMATICA 

PROFESSOR: GENILSON WELLYS RIBEIRO 

SEMANA 29/06/2020   a    03/07/2020            

6º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 

 

Questão 1 

A professora de matemática do 6º ano de uma escola perguntou aos alunos qual a 

propriedade matemática que 

justifica a igualdade: 

Os alunos que acertaram, responderam 

a) Propriedade comutativa 

b) Propriedade associativa 

c) Propriedade elemento neutro 

d) Propriedade fechamento 

 

Questão 2 

Paula, Clemir e Samir são irmãos. Paula nasceu no ano de 1995 e Samir fez no ano de 

1999, 10 anos de idade. Sabe- 

se que Clemir nasceu 3 anos depois de Samir. No ano 2010, quantos anos os três tinham 

juntos? 

A) 15 anos 

B) 21 anos 

C) 36 anos 

D) 54 anos 

 

 

Questão 3 

A adição é um dos cálculos mais utilizados no dia a dia, e apresenta diversas propriedades 

interessantes, tais como: 

Associativa, Elemento Neutro, Comutativa e Fechamento. Cada propriedade dessas tem 

sua importância particular. 

Qual a propriedade da adição que justifica a operação 5 + 0 = 5? 

A) Propriedade Associativa 

B) Propriedade Comutativa 

C) Propriedade Elemento Neutro 

D) Propriedade Fechamento 

 

 

Questão 4 

O professor de matemática de Caio fez a seguinte pergunta a ele: 

Se hoje você tem 3 anos a mais que José. Daqui há 3 anos quantos anos você terá a mais 

que ele? 

Supondo que ele acertou, qual foi a resposta dada? 

A) 3 anos. 

B) 4 anos. 

C) 5 anos. 

D) 6 anos. 
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Questão 5 

Na olimpíada de matemática da escola de Ana, uma das questões pedia que os alunos 

resolvessem o seguinte 

problema: 

5 + (3 + 4) = 5 + (x + 4) 

Os alunos que acertaram, disseram que x valia 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

Questão 11 

Chama-se Brasil Império o período da história do Brasil que se iniciou com 

a Independência, em 7 de setembro de 

1822, e terminou com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889. Durou, 

portanto, pouco mais de 

67 anos. Neste período, o Brasil foi governado por dois monarcas: D. Pedro I e D. Pedro II. 

Dom Pedro II, segundo imperador do Brasil, faleceu em 1891 com 66 anos de idade. Em 

que ano ele nasceu? 

 

A) 1822 

B) 1825 

C) 1835 

D) 1842 

 

Questão 12 

A obesidade é o acúmulo de gordura no corpo causado quase sempre por um consumo 

excessivo de calorias na 

alimentação, superior ao valor usada pelo organismo para sua manutenção e realização das 

atividades do dia a dia. 

Ou seja: a obesidade acontece quando a ingestão alimentar é maior que o gasto energético 

correspondente. 

Aba, Ebe e Ibi são irmãos. Eles vêm de uma família com tendência a obesidade. Para evitar 

problemas de saúde no 

futuro os três passaram a acompanhar seus pesos todos os dias. Em um determinado dia, no 

momento da pesagem, 

Aba pesava 85 kg, Ebe 15 kg a menos que Aba e Ibi 22 kg a mais que Ebe. Assim, Quantos 

quilos os três irmãos têm 

juntos? 

A) 107 kg 

B) 122 kg 

C) 155 kg 

D) 247 kg 
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