
 

Roteiro de recuperação  

6º  

Caro aluno, 
Faça as atividades propostas nesse roteiro com muita atenção e capricho. Esse trabalho deve ser 
entregue em papel almaço, em ordem e todas as questões devem apresentar o desenvolvimento, 
bem como as respostas completas. O roteiro deverá ser entregue no dia da prova. Lembre-se que 
este trabalho vale 35 pontos. 

Talita Araújo 

Questão 1            valor 1,3 

Escreva os critérios de divisibilidade dos números: 
a) 2 
b) 3 

c) 5 
d) 6 

e) 9 
f) 10 

 

Questão 2            valor 1,3 

Faça a decomposição em fatores primos dos números abaixo: 
a) 250 b) 105 c) 4860 

 

Questão 3             valor 1,2 

Determine: 
a) M (8) 
=____________________________________________________________________ 
b) M (17) 
=____________________________________________________________________ 
c) D (28) = 
____________________________________________________________________ 
d) D (441) = 
____________________________________________________________________  

 

Questão 4            valor 1,3 

Determine de duas formas diferentes do MMC de: 
a) (6;15) b) (3; 5) c) (20; 30) 

 

Questão 5            valor 1,3 

Determine de duas maneiras diferentes o MDC de: 
a) (6;15) b) (3;5) c) (20;30) 

 

Questão 6            valor 1,3 

Três cometas são visíveis na Terra, o primeiro de 15 em 15 anos, o segundo de 20 em 20 anos e 
o terceiro de 27 em 27 anos. Se os três foram vistos no ano de 1990, em que ano os três 
aparecerão juntos novamente? 
 

Questão 7            valor 1,3 

Ana quer distribuir 45 maçãs, 60 peras e 90 laranjas em sacolas, de modo que cada sacola 
tenha a maior quantidade possível de frutas, sem que sobre fruta e sem misturar em uma 
mesma sacola espécies de frutas diferentes. Qual a quantidade fruta que deverá ser colocada por 
Ana? 



 
 

Questão 8            valor 1,3 

Represente as frações abaixo por desenhos. 

a) 
 

 
 

 

b) 
  

 
 

 

c) 
  

 
 

Questão 9             valor 1,3 

Observe as frações:   

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Responda: 
a) Escrevas a frações em ordem crescente. 
b) Escreva duas frações equivalentes a fração ¼  
c) A fração 2/6 está na forma irredutível? Em caso negativo determine a fração equivalente a 

ela na sua forma irredutível. 
 

Questão 10            valor 1,3 

Três quartos dos moradores de Xopotó da Serra bebem café regularmente. Desses, dois quintos 
preferem o café “Serrano”. Que fração dos moradores da cidade prefere o café “Serrano”? Que 
fração dos moradores bebem regularmente café de alguma outra marca?  
 

Questão 11            valor 1,3 

Dos moradores de Piraporinha, 1/3 deve votar em João Valente para prefeito e 3/5 devem votar 
em Luís Cardoso. Que fração da população não votará em nenhum desses dois candidatos? 

 

Questão 12            valor 1,3 

No dia do lançamento de um prédio de apartamentos, 1/3 desses apartamentos foi vendido e 1/6 
foi reservado. Assim:  
a) Qual a fração dos apartamentos que foi vendida e reservada?  
b) Qual a fração que corresponde aos apartamentos que não foram vendidos ou reservados?  
 

Questão 13            valor 1,3 

Em um copo cabe 1/6 de litro de água. Quantos desses copos são necessários para encher uma 
jarra com capacidade para 2/3 de litro? 
 

Questão 14            valor 1,3 

Numa cesta havia laranjas. Deu-se 2/5 a uma pessoa, a terça parte do resto a outra pessoa e 
ainda restaram 10 laranjas. Quantas laranjas havia na cesta? 
 

Questão 15            valor 1,3 

Quais destas figuras são prismas? Quais são pirâmides? Justifique sua resposta 
 
           

 
 



 

 

 

Questão 16            valor 1,3 

Observando os sólidos geométricos representados no exercício 15, complete a tabela abaixo: 
              

 Sólido A Sólido B Sólido C Sólido D Sólido E Sólido F 

Número lados da 
base 

      

Número de faces       

Número de vértices       

Número de arestas       

Nome do sólido       

 

Questão 17            valor 1,3 

Podemos classificar os sólidos geométricos em três grupos. Quais são esses grupos e quais suas 
características? 
 

Questão 18            valor 1,3 

Em nossas aulas de geometria realizamos a discussão sobre retas paralelas, concorrentes e 
perpendiculares. Faça um desenho representando cada uma dessas retas e depois faça um 
quadro com as características de cada uma delas. 
 

Questão 19            valor 1,3 

 Trace a simétrica da figura em relação ao eixo de simetria: 

 
Questão 20            valor 1,3 

Resolva: 
a) 5 + 0,001 
b) 8,321 – 2,1 
c) 30 : 0,6 
d) 4 x 0,003 

e) 0,032 : 6 
f) 12 : 5 
g) 5 : 6 
h) 17: 80 

 
 
 
 
 

Eixo de simetria 



 

 

 

Questão 21            valor 1,3 

Em um supermercado algumas frutas estão em promoção. Observe a tabela e em seguida 
responda: 

Frutas Preço por quilo 

Laranja 1,38 

Uva 8,90 

Maça 5,72 

a) Quanto uma pessoa pagará se quiser comprar 2quilogramas de laranja? 
 

b) Se o sacolão receber uma encomenda de 10 kg de laranja, 5 kg de uva e 2,7 kg de 
maça, quanto deverá ser cobrado? 

 
c) Se uma pessoa pagou R 28,48 pelas uvas. Quantos quilogramas ela comprou? 
 

Questão 22            valor 1,3 

Suely tem em sua bolsa 12 moedas de R$ 0,05, 10 moedas de R$0,25 e 15 moedas de R$0,50. 
Qual é a quantia total que Suely tem em sua bolsa? 

 

Questão 23            valor 1,3 

Um caminhoneiro percorreu 600,8 Km em 8 dias. Sabendo que a distância percorrida por dia era 
sempre a mesma, quantos quilômetros ele percorreu diariamente? 
 

Questão 24            valor 1,3 

Pepito tem atualmente três dívidas: a primeira no valor de R$ 198,45, a segunda é o dobro da 
primeira e a terceira é um terço da segunda. Ele conseguiu juntar R$ 728,03. Com essa quantia 
ele consegue quitar sua dívida? Justifique sua resposta. 
 

Questão 25            valor 1,3 

Explique com suas palavras o que é porcentagem. 
 

Questão 26            valor 1,3 

Ao comprar um produto que custava R$ 1.500,00 obtive um desconto de 15%. Por quanto acabei 
pagando o produto? Qual o valor do desconto obtido? 
 
 

Questão 27            valor 1,3 

Carolina comprou um produto e recebeu R$ 50,00 de desconto; quando chegou em casa verificou 
que esse desconto foi de 15%. Qual é o valor do produto sem o desconto? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


