Matemática e suas tecnologias
Matemática

Pedro Felipe Martins da Costa
Trabalho de Recuperação – 2ª etapa

2ª

10 pts

6,5 pts

18

6º

Assuntos abordados para a recuperação:


Capítulo 3 - Noções de geometria



Capítulo 5 - Localização e orientação espacial



Capítulo 6 – Frações

Distribuição de pontos:


Trabalho: 10 pontos



Prova: 22 pontos

Instruções:
 Está folha deverá ser utilizada como capa do seu trabalho, entregue-a grampeada junto com os
exercícios e as folhas com os cálculos;
 Não utilize capas plásticas! Preserve o meio ambiente!
 O trabalho deve ser feito em folha de papel A4 (branco ou reciclado);
 Na resolução de cada questão NÃO será necessário copiar o enunciado, basta colocar o número
do capítulo o número do exercício;
 Na resolução de cada questão deverão constar os cálculos necessários;
 Nas questões abertas, os cálculos podem ser feitos à lápis mas a RESPOSTA FINAL DEVE SER
ESCRITA COM CANETA AZUL OU PRETA;
 Faça letra legível;
 Evite rasuras;

 O NÃO CUMPRIMENTO DE QUALQUER UM DOS ITENS ACIMA
RESULTARÁ NA PERDA DE 2 PONTOS POR ITEM.
 DATA DE ENTREGA: Dia da avaliação de recuperação de matemática. (Não será aceito após
esse prazo)

“Capricho é fazer o melhor na condição
que tem enquanto não tem condição de
fazer melhor ainda.”
(Mario Sergio Cortella)
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1. Os objetos do mundo concreto podem ser
associados a figuras geométricas. Uma laranja, por exemplo, lembra uma esfera, enquanto uma barra de chocolate lembra um
paralelepípedo. Alguns objetos também podem ser representados pela composição de
diversas figuras geométricas. Veja um
exemplo nessa representação.

a) Identifique o nome de alguns sólidos geométricos utilizados nessa representação.
b) Represente uma pessoa utilizando a
composição de mais de dois sólidos
geométricos.
2. Há uma letra em cada face do dado a seguir.

B

3. Observe esta fotografia de prismas atravessados por luz branca.
David Parker/SPL/Latinstock

capítulo

3

Os prismas de cristal permitem decompor um feixe de luz
branca. Ao incidir sobre uma face do prisma, o feixe de luz
é refletido para outra face dele; ao sair do prisma, a luz
branca é decomposta em feixes de diversas cores.

Veja um esquema que mostra a vista de
cima de um desses prismas e o feixe de
luz branca que incide nele.

Considerando a fotografia, complete o esquema, indicando os feixes de luz colorida
que saem do prisma.
4. Observe a seguinte figura.

D

Faça a planificação desse dado no caderno,
e coloque cada letra na posição correta, seguindo o exemplo apresentado (letra E).

Considere que essa figura mudou de posição. Indique qual item representa a mesma figura na nova posição.
a)		

d)

b)		

e)

E
c)
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6. A soma dos valores das faces opostas de
um dado é sempre igual a 7. Um aluno empilhou dois dados sobre uma mesa, como
mostra o esquema.

Paulo Manzi/ID/BR

8. Para desenhos de formas humanas frequentemente é usada a ideia de simetria
em relação a uma reta, como mostra a fotografia a seguir.

O corpo humano, porém, não é completamente simétrico. Podemos perceber isso dividindo com uma linha vertical a fotografia
de um rosto em duas metades: reproduzindo cada uma das metades com a ajuda de
um espelho, verifica-se que o rosto formado
apenas com o lado esquerdo do rosto original é diferente do rosto formado apenas
com o lado direito. Observe.
Andrey Arkusha/Shutterstock/ID/BR

a) Por que você acha que foram utilizados
apenas objetos poliédricos nessa construção? Explique.
b) Caso se pretenda utilizar também peças cilíndricas, em que lugar elas podem ser colocadas sem desestabilizar a construção:
no topo, no meio ou na base? Por quê?

AMj Studio/ID/BR
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Holger Scheibe/Corbis/Latinstock

5. A fotografia a seguir mostra uma construção feita pelo empilhamento de blocos
cujas formas lembram poliedros.

direito

Qual é a soma dos valores das faces que
estão encostadas, sabendo que a face
apoiada na mesa não tem o número 5?
7. Faça a planta baixa de sua casa, incluindo
todos os móveis e cômodos. Se sua casa
possuir dois ou mais andares, faça a planta baixa para cada andar.

normal

esquerdo

a) Use a fotografia de um rosto humano
e divida-a em duas metades por uma
linha vertical que acredite ser o eixo
de simetria. Reproduza cada uma das
metades com a ajuda de um espelho e
verifique qual das composições ficou
mais parecida com o rosto original.
b) Desenhe um corpo humano usando a
ideia de simetria em relação a uma reta,
como mostra a fotografia do enunciado.
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2. Observe o esquema.
1

2

um oitavo de volta

Setup Bureau/ID/BR

1. A maior parte das ruas e avenidas da cidade Rio Claro foi nomeada com números.
Uma antiga estação ferroviária foi utilizada como referência. Veja como foi feita a
numeração.
• A estação ferroviária fica no cruzamento
da rua Um com a avenida Um.
• As avenidas que estão à direita dessa
estação foram numeradas com números
pares e as que estão à esquerda, com
números ímpares. Em ambos os casos, a
numeração aumenta progressivamente
ao se afastar da estação.
• A numeração das ruas aumenta de um
em um, desde a estação até o centro.
 Além disso, as “mãos” das ruas mudam
a cada rua ou avenida, sendo a mesma
apenas para as avenidas Um e Dois. Veja
o mapa abaixo.

um oitavo de volta

5
3
4

a) Determine o giro realizado por cada figura, no sentido horário, em relação à
figura 1.
b) Determine o giro realizado por cada figura, no sentido anti-horário, em relação à figura 3.
3. Observe o mapa a seguir, em que cada
ponto determinado pelo cruzamento de
uma linha vertical e uma linha horizontal
é descrito por um par de letras: a primeira
letra indica a linha vertical do cruzamento
que determina o ponto e a segunda indica
a linha horizontal.

Google/MapLink/ID/BR

I
H
G

N

Setup Bureau/ID/BR
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mirante

F
antiga estação
ferroviária

L

O

E
D

S

lago

C
B
A

a) Escreva um parágrafo orientando uma
pessoa que está na avenida Sete, entre a rua Dois e a rua Três, e deseja ir à
avenida Dois, entre a rua Quatro e a rua
Cinco.
b) Em sua opinião esse tipo de nomeação
de ruas pode ser aplicado em qualquer
cidade? Cite alguns motivos para não
ser aplicado em determinada cidade.

A B C D E

F G H

I

a) Determine a posição do mirante.
b) Um grupo de escoteiros está no ponto (A, A) do mapa. Eles precisam chegar a um acampamento localizado no
ponto (G, D). Sabendo que o grupo só
pode percorrer trajetos correspondentes às linhas (verticais e horizontais) do
mapa e devem desviar do lago, escreva
um parágrafo orientando o grupo até
o acampamento. Considere como unidade de deslocamento um
, ou seja,
um trecho que corresponde ao lado de
cada quadradinho que compõe o mapa.
Mais atividades |

11

Mais atividades

6o ano

• Cruzador: 2 quadradinhos

16

17
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15

 linha 3

6

7

8

9

10

 linha 2

1
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3

4

5

 coluna 1

• Encouraçado: 4 quadradinhos

 coluna 4
corredor B

36

37

38

39

40

31

32

33

34

35

 linha 3

26

27

28

29

30

 linha 2

21

22

23

24

25

• Submarino: 1 quadradinho

Cada participante joga alternadamente
dizendo um número e uma letra, na tentativa de adivinhar as posições dos navios
do oponente. Ganha quem identificar todos os navios primeiro.
a) Um jogador posicionou seus navios
conforme o esquema a seguir.
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15

A
B
C

AMj Studio/ID/BR
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corredor A

Antes do início do jogo, cada jogador posiciona os seus navios nos quadradinhos,
na horizontal ou na vertical, de modo que
a quantidade de navios seja a mesma para
ambos os jogadores. Além disso, os navios
não podem se sobrepor.
Alguns tipos de navios utilizados são:
• Porta-aviões: 5 quadradinhos
Ilustrações: AMj Studio/ID/BR

4. Uma grande loja virtual guarda seus produtos em um armazém dividido em corredores. Em cada corredor há prateleiras
organizadas em linhas e colunas, e identificadas por números que aumentam de
baixo para cima e da esquerda para a direita.
Em cada corredor são guardados 20 produtos. No corredor A, estão os produtos
de 1 a 20; no corredor B, os produtos de
21 a 40; e assim por diante. Os esquemas
abaixo mostram a disposição dos produtos nos corredores A e B.

D

 coluna 1

 coluna 4

a) Identifique o corredor, a linha e a coluna em que está localizado o produto de
número 74.
b) Cite algumas vantagens nesse tipo de
localização de produtos.
5.Batalha naval é um jogo para dois participantes, jogado em um tabuleiro quadriculado,
em que os jogadores têm de adivinhar em
quais quadradinhos estão localizados os
navios do oponente. Em geral, cada quadradinho é identificado por um número e
uma letra. O número indica a coluna e a letra indica a linha em que se encontra o
quadradinho.

1

E
F
G
H
I

2

J
K
L

3

M
N
O

Quais são as posições que seu oponente deve dizer para identificar completamente os navios indicados por 1, 2 e 3?
b) Monte o seu próprio jogo em uma malha quadriculada. Posicione alguns navios e jogue com um colega.
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1. Observe as figuras abaixo e faça o que se
pede.

figura 2

figura 3

a) Determine a fração da figura que a parte amarela representa em cada caso.
b) Ordene do maior para o menor as três
frações escritas no item anterior. Explique como você fez para compará-las.
1
2. Desenhe uma região quadrada. Pinte __
   
2
1
dela de azul,  __ da parte não pintada de
4
vermelho e o restante de amarelo.
a) Que fração da região quadrada você
pintou de vermelho?
b) Que fração da região quadrada você
pintou de amarelo?
3. Em um parque, há os seguintes animais:
2
• ___
   dos animais são aves;
10
1
• __
   são mamíferos;
5
1
•  ___ são répteis;
10
1
• __
   pertence a outros grupos.
2
Há 80 répteis nesse parque.
a) Qual é a quantidade total de animais do
parque?

a) Que fração do tabuleiro está ocupada
pelas peças brancas?
b) Que fração do tabuleiro está ocupada
pelas peças pretas?
c) Que fração do tabuleiro não está ocupada por nenhuma peça?
6. Os cinco primos de Henrique vão passar
as férias na casa dele. Por isso, Henrique
resolveu fazer uma pipa para cada primo.
Para construir a pipa, ele utiliza os materiais relacionados abaixo.

3

AMj Studio/ID/BR
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figura 1

5. Considere o seguinte tabuleiro de xadrez.

AMj Studio/ID/BR
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6

1 metros de linha
2

2 varetas
3 de folha de
4 papel de seda

b) Quantas aves há no parque?
c) Quantos mamíferos há no parque?
4. Copie as sequências a seguir no caderno e
complete-as com os termos que estão faltando. Esses termos devem estar na forma irredutível.
a) 1
__
   
2
b) 2
_  _ 
3
c)

7
__
   
3

1
? __
   
3

2
?  __ 
5

3
?  __ 
4

4
?  __ 
3

3
? __
   
4

4
? __
   
5

5
?  __ 
6

6
?  __ 
7

3
? __
   
2

4
? __
   
5

1
?  __ 
2

5
?  __ 
7

Considerando a lista acima, faça uma lista do material necessário para fazer as
cinco pipas.
7. Calcule mentalmente o que se pede em
cada item. Registre o resultado no caderno.
1
a) __ de 69.
3
1
b) __
	   de 300.
4
c) 50% de 440.
d) 10% de 970.
1
e) __
	   de 100.
5
f) 1% de 200 mil.
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1
4

1
4

1
2

1
2

2
5

Cada peso que foi colocado nela tem gravado em si sua massa em quilograma.
Qual é a massa do peso que deve ser colocado em um dos pratos da balança para
equilibrá-la?
3
9. Em uma competição, apenas  __ dos inscri4
tos passaram para a segunda etapa. Des1
ses, apenas  __ chegou ao final da prova.
6
Qual foi o número de inscritos nessa competição se apenas 6 participantes chegaram ao final da prova?
3
10. Em uma lata havia 1  __ de litro de tinta. Um
4
artesão distribuiu o conteúdo da lata
igualmente em quatro recipientes e afirmou que cada um deles continha pouco
mais de meio litro de tinta. A afirmação do
artesão está correta? Explique.
3
__
  dos
11. Em um time italiano de futebol,  
5
1
jogadores são europeus. Desses, apenas  __ 
3
é italiano. Determine a fração de jogadores italianos desse time.
12. Uma ótica está com a seguinte promoção.
AMj Studio/ID/BR
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8. A balança a seguir não está em equilíbrio.

Roberta comprou seus óculos à vista.
Quanto ela pagou?

13.		 Gabriel e Jaime foram contratados para
construir uma cerca em uma chácara.
Após uma semana de trabalho, Gabriel ha1
2
via construído  __  da cerca e Jaime  __  dela.
5
4
Sabendo que os dois construíram juntos
156 metros de cerca, qual será o comprimento total da cerca?
14. Bruno separou parte do seu quintal para
1
fazer uma horta. Plantou rúcula em  __  do
3
4
espaço, alface em __
   da parte que sobrou e
5
almeirão na parte restante.
a) Faça um desenho para representar a situação descrita no enunciado.
b) Que fração do espaço destinado à horta
foi utilizada para plantar alface?
c) Que fração do espaço destinado à horta
foi utilizada para plantar almeirão?
d) Que fração do quintal de Bruno foi destinada à horta?
15. Em um concurso público, a prova escrita
3
tinha 60 questões. Maurício acertou  __  das
5
4
   .
questões e Lúcia acertou ___
10
Quem acertou mais questões? Explique a
um colega como você pensou para resolver esse exercício.
16. Lia faz um curso de informática. Se realizar o pagamento da mensalidade até a
data do vencimento, ela pagará 90 reais.
Caso contrário, será cobrado um acréscimo de 8% sobre o valor da mensalidade.
Sabendo que no período de 12 meses Lia
atrasou o pagamento apenas duas vezes,
quanto ela gastou com o curso durante
esse período?
17. Identifique quais das frações a seguir são
1
equivalentes a  __ .
9
20
121
 	
d)	 ____ 
a) ____
	 
180
275
13
15
e) ___
	   
b) ____ 	
117
160
4
c) ___ 
36
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