
 

Roteiro de recuperação 

6º 

Valor: 10 pts. 
 

 
Orientações para execução do roteiro de recuperação. 

Caro aluno, 
Faça seu trabalho em folha separada, preferencialmente em uma folha pautada (almaço). Ao 
realizar as atividades deixe todo o raciocínio utilizado, pois ele justificará sua resposta. Não serão 
aceitas somente as respostas das questões. Tenha cuidado e capricho. Este trabalho deverá ser 
entregue no dia da prova. 

 

Questão 1              valor 0,8 

Encontre o erro na resolução da expressão numérica a seguir: 

                         

                      

                   
          

       
68 
 

Questão 2              valor 0,8 

Marque a(s) sentença(s) falsa(s): 
A) (    ) 56 é múltiplo de 4. 
B) (    ) 9 é divisor de 79. 
C) (    ) 45 é divisível por 5. 
D) (    ) 13 é divisível por 13. 
 

Questão 3              valor 0,8 

Desvende a charada: 
Sou um número de três algarismos, múltiplo de 5, mas não de 10, maior que 200 e menor que 
300. Meu algarismo das dezenas é o triplo do meu algarismo das centenas. Quem sou eu? 
 

Questão 4              valor 0,8 

Considere o número 7 * 2. Escreva os algarismos que podem ser colocados no lugar de * para 
que o número seja: 
a) Divisível por 3 
b) Múltiplo de 6 
c) Múltiplo 9 
 

Questão 5              valor 0,8 

De certa estação rodoviária, sai um ônibus a cada 15 minutos para a localidade A. Da mesma 
estação, a cada 25 minutos sai um ônibus para a localidade B. Os ônibus começam a circular as 
6h e saem simultaneamente da estação. 
a) A próxima saída conjunta acontecerá após quantos minutos depois da primeira saída? 
b) A que horas a segunda saída conjunta ocorrerá? 

 
 



Questão 6              valor 0,8 

O José está a ajudar os seus colegas a prepararem-se para o teste de matemática fazendo-lhes 
pacotes iguais de lápis e calculadoras. Ele tem 72 lápis e 24 calculadoras e deve usar todos os 
lápis e todas as calculadoras. 
Se o José criar o maior número possível de pacotes iguais, quantos lápis haverá em cada 
pacote? 
 

Questão 7              valor 0,8 

Classifique as figuras geométricas a seguir em sólidos geométricos, regiões planas ou linhas. 
 

 
 
 
 

Questão 8              valor 0,8 

Para cada um dos sólidos a seguir preencha o quadro com as informações solicitadas. 
a)  
 
 
 
 
 
 
 
 
b)  
 
 
 
 
 
 
 
c)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nome:_______________________________ 
Quantidade de arestas (A) _______________ 
Quantidade de vértice (V) _______________ 
Quantidade de face (F) _________________ 
Verifica a relação de Euler V+F= A+2? 
_________________________________ 

 

Nome:_______________________________ 
Quantidade de arestas (A) _______________ 
Quantidade de vértice (V) _______________ 
Quantidade de face (F) _________________ 
Verifica a relação de Euler V+F= A+2? 
_________________________________ 

 

Nome:_______________________________ 
Quantidade de arestas (A) _______________ 
Quantidade de vértice (V) _______________ 
Quantidade de face (F) _________________ 
Verifica a relação de Euler V+F= A+2? 
_________________________________ 



 

Questão 9              valor 0,7 

Desenhe o eixo de simetria nas figuras abaixo: 

a)  

b)  
c) 

 

Questão 10              valor 0,7 

Quais são os elementos básicos da geometria? 
 

Questão 11              valor 0,7 

Escreva a diferença entre reta, semirreta e segmento de reta. Em seguida faça um desenho para 
representar cada um deles. 
 

Questão 12              valor 0,7 

Responda: 
a) O que são retas paralelas? 
b) O que são retas concorrentes obliquas? 
c) O que são retas perpendiculares? 
d) O que são ângulos agudos? 
e) O que são ângulos obtusos? 
f) O que é um ângulo raso? 
g) O que é um ângulo reto? 
h) O que é um ângulo nulo? 
i) Quanto mede o ângulo de uma volta completa? 

 


