
Atividade: Lista de Exercícios – 1º Bimestre - 2010 

Disciplina: MATEMÁTICA - Prof.Hermano Junior 
 

Nome:____________________________________  Ano/Turma: 6º ______ Nº.______ 
 
01- Determine os números descritos abaixo: 

a) O quíntuplo do sucessor de 19 _______ 
b) A terça parte do antecessor de 37 ______ 

c) A diferença do sucessor de 269 com o antecessor de 93 _______ 
d) O quociente do antecessor de 291 pelo número 5 _______ 

e) O produto do sucessor de 64 pelo número 13 _______ 
f) A metade do antecessor de 55 ______ 

g) O quádruplo do sucessor de 47 _______ 

h) A quarta parte do antecessor de 65 ______ 
 

02- Complete com os sinais de > , < ou =. 
a) 9 dezenas _____ 1 centena 

b) 49 unidades ____ 4 dezenas 

c) 19 centenas _____ 190 dezenas 
d) 478 unidades ____ 23 centenas 

e) 671 unidades ____ 123 dezenas 
f) 30 dezenas _____ 3 centenas 

g) 129 unidades ____ 43 dezenas 

h) 68 centenas _____ 680 dezenas 
 

03- Dê a resposta aos problemas abaixo: 
a) Qual número que dividido por 6 dá  4? 

b) Qual número que multiplicado por 12 dá 288? 
c) Qual número que somado à 39 dá 231? 

d) Qual número que diminuído de 26 dá 172? 

e) Qual número que dividido por 8 dá 32? 
f) Qual número que multiplicado por 18 dá 216? 

g) Qual número que somado à 64 dá 310? 
h) Qual número que diminuído de 17 dá 98? 

 

04- Determine o total de faces de cada sólido abaixo. 
 

 
 

 
 

05- Dê o nome dos sólidos geométricos descritos abaixo: 

a) Sólido que possui apenas um vértice, e que tem uma base redonda. 
b) Sólido que possui apenas duas faces redondas, porém é considerado poliedro 

c) Sólido que possui comprimento, largura e altura de iguais medidas. 
d) Sólido que possui uma base de 5 lados e suas outras faces são triangulares. 

e) Sólido que não possui faces, arestas e vértices. 

06- Calcule o valor das expressões:  
a) [625 : 25 x (13 x 8 – 54)] 

 
b) [21 + 15 x 7 – 5 x (18 – 6) : 3] 

 

c) [98 : 49 + 6 x (18 – 8) : 2] 
 

d) [128 : 16 + (8 x 12 – 5) – 5 x 3] 
 

e) [72 – 5 x (12 + 9 x 16) : 12] 
 

f) [60 x (48 : 16) x 8 – (45 – 30) x 2] 

 



g) [144 : 18  x (15 – 3 x 4) – 12 x 4 ] 

 

h) [256 : 32 – 2 x (8 x 9 – 5 x 4) ] 
 

07- Ronaldo contou quantos carros passaram numa avenida, chegando ao número de 2460 em 1 
hora. Mantendo-se essa média, calcule quantos carros passam em: 

a) 30 minutos 

b) 1 hora e 15 minutos 
c) 2 horas e 45 minutos 

 
08- Ricardo realiza um percurso de 24km em 1 hora. Se ele mantiver esse ritmo, quantos quilômetros 

ele percorrerá em: 

a) 1 hora e 45 min. 
b) 2 horas e 15 min. 

 
09- Em uma corrida, Joaquim passa por 3 “marcas”. A primeira após 25 minutos de corrida; A 

segunda, 30 min após ter passado a primeira; A terceira, 29 minutos após ter passado pela segunda 
“marca”.  Qual a média de tempo gasta nesses 3 percursos? 

 

10- Mariela perde 480Kcal em 1 hora de Judô. Quantas Kcal ela perderia, praticando Judô, em: 
a) 30 minutos 

b) 1 hora e 15 minutos 
c) 2 horas e 45 minutos 

 

11- Passe os números para o nosso sistema de: 

a)  

b)  

c)  

d)  
e) MMXCVI 
f) CMCDLXXXIII 

g) MMDCCCXLII 
h) CCLXIX 

 
12 - Observe a associação do ano com o respectivo século à frente e marque a alternativa ERRADA: 
a) 1298  século XIII 

b) 1720  século XVIII 

c) 2005  século XIX 

d) 1999  século XX 

 

13- Analise as informações abaixo: 
I – O maior número que pode ser representado no sistema egípcio é o 9.999.999.999 

II – No sistema de numeração romano, o mesmo símbolo só pode aparecer no máximo 3 vezes. 
III – O sistema de numeração maia é um sistema vigesimal 

Estão CORRETAS: 
a) I e II b) I e III c) II e III d) apenas a II  e) apenas a III 

 

14- Represente os números abaixo para o sistema de numeração maia: 
a) 98 

b) 56 
c) 71 

d) 47 

e) 140 
f) 22 

 
15- Um número possui 8 ordens e 3 classes. A ordem das unidades de milhão e de milhar são 

formadas pelo número 8; Já a ordem das dezenas de milhão e das centenas são representadas pelo 

menor número ímpar; A ordem das centenas de milhar e das unidades são formadas pelo primeiro 
número par. Já as demais ordens são constituídas pelo número Zero. Que número é esse?  

 



16- Escreva somente com algarismos os números correspondentes a: 

a) 8 Centenas de Milhar +7 Dezenas de Milhar+ 35 Centenas + 8 Dezenas + 1 Unidade 

 
b) 38 Unidades de Milhão + 2 Unidades de Milhar + 71 Centenas + 3 Unidades 

 
c) 25 Unidades de Milhar + 7 Dezenas + 2 unidades 

 

d) 126 Dezenas + 9 Unidades 
 

e) 39 Dezenas de Milhar + 8 Unidades de Milhar + 819 Unidades 
 

f) 85 Unidades de Milhão + 45 Unidades 

 
17- Observe as figuras abaixo e classifique-as como figuras geométricas planas ou espaciais. 

 
a)     b)    c)    d)  

 
 

 

 
_______________  _______________ _______________ ___________________ 

 
18- Dados os sólidos abaixo, determine o total de arestas de cada um. 

a) 8 vértices e 4 faces; 

b) 10 vértices e 6 faces; 
c) 12 vértices e 8 faces; 

d) 20 vértices e 18 faces; 
e) 16 vértices e 16 faces; 

f) 9 vértices e 6 faces; 
 

19- Associe a 1ª com a 2ª coluna: 

(A) Sistema de Numeração Maia  (     ) Sistema de numeração composto por letras 
(B) Sistema de Numeração Egipcio  (     ) Único sistema vigesimal 

(C) Sistema de Numeração Romano  (     ) Nosso atual sistema de numeração 
(D) Sistema de Numeração Indo-Arábico (     ) O símbolo de menor valor era um bastão. 

 

20- Assinale a alternativa que expressa, respectivamente, o total de vértices de cada sólido abaixo. 
a) 2; 3; 4; 

b) 4; 6; 8; 
c) 4; 8; 6; 

d) 2; 6; 3; 

e) 4; 6; 9; 
 

 
 

21- Ainda com relação à questão anterior, determine o número de arestas de cada figura, 
respectivamente: 

a) 2; 3; 4; 

b) 4; 6; 8; 
c) 4; 8; 6; 

d) 5; 10; 12; 
e) 4; 6; 9; 

 

22- Se um caminhão percorre 168km em 24 horas, calcule quantos Km ele percorre em: 
a) 1 hora 

b) 30 minutos 
c) 6 horas e 15 minutos 

 


