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Senhores Pais, queridos Estudantes,

O Projeto “Aprendendo em casa pelas ondas do Rádio” tem como objetivo minimizar o 
distanciamento dos estudantes da Rede Municipal de Educação das atividades escolares em virtude da 
suspensão das aulas no período que perdurar o isolamento social, medida necessária no combate a expan-
são do coronavírus no Município de Parintins.

Esta APOSTILA não substitui o trabalho que o professor desenvolverá no seu retorno à sala de aula 
para as atividades presenciais, mas é uma forma de ajuda-lo a rever os conteúdos que foram ministra-
dos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no primeiro bimestre, bem como adquirir novas 
aprendizagens.

Como parte do Projeto você está recebendo esta APOSTILA elaborada por pedagogos e técnicos 
da SEMED com a colaboração dos professores das escolas da Rede Municipal de Educação. Este instru-
mento de aprendizagem o colocará em contato com Objetos do Conhecimento (conteúdos) através das 
atividades nele contidas podendo ampliar com os recursos dos Livros Didáticos que você tem em casa e 
outras fontes de pesquisa disponíveis.

As aulas correspondentes aos conteúdos programáticos cujas atividades estão contempladas nesta 
APOSTILA serão transmitidas em cadeia pelas Rádios da Cidade. Ouça as aulas, faça as suas anotações, 
transcreva em seu caderno e responda as atividades propostas conforme as orientações dos professores e a 
colaboração dos pais e familiares. No retorno, as atividades da APOSTILA serão revisadas pelos profes-
sores, com o objetivo de reforçar a aprendizagem.

Fique em casa!

Atenciosamente,
FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

Prefeito de Parintins
JOÃO RIBEIRO COSTA

Secretário Municipal de Educação
Equipe de Elaboração
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LÍNGUA  PORTUGUESA - 6º ANO

Leia o texto abaixo e responda ao que se pede nas 
questões de 1 a 8.

Várzea
1 Pela várzea 
2 verde-moita 
3 sob as cortinas 
4 da noite, 
5 pulam sapos 
6 de contentes, 
7 grilos mostram 
8 finos dentes.

9 Chegam todos 
10 serelepes 
11 para a festa 
12 que promete.

13 Vaga-lumes 
14 — lamparinas — 
15 conduzem os 
16 convidados.

17 Vento sopra 
18 numa flauta 
19 treme-treme 
20 de bambu.

21 Pernilongos 
22 tisiquinhos 
23 são violinos 
24 em surdina.

25 Lá nos altos 
26 Dona Lua 
27 sem sorrir 
28 e sem chorar

29 Enquanto isso o bailareco 
30 das acácias 
31 — saias brancas 
32 de papel — 
33 animado 
34 continua 
35 até a vinda do sol.

(LISBOA, Henriqueta. O menino poeta. Porto Alegre; Mercado Aberto, 1985.)

01. Após a leitura do texto acima, pode-
mos afirmar, corretamente, que o texto:

a) descreve o amanhecer na várzea e a função de cada 
animal.
b) narra um encontro diurno de animais.
c) idealiza a natureza em uma festa, na várzea.
d) informa como as várias espécies de animais e vege-
tais vivem em harmonia na várzea.

02. Leia o trecho abaixo:

“ Vaga-lumes
– lamparinas –
conduzem os
convidados.” (L. 13-16, 3a estrofe)

Nesse contexto, “lamparinas” se refere:

a) à família dos vaga-lumes. 
b) à luz dos vaga-lumes. 
c) ao voo dos vaga-lumes. 
d) ao som dos vaga-lumes.

03. Leia a segunda estrofe destacada do poema:

“Chegam todos 
serelepes 
para a festa 
que promete.” (L. 9-12)

A palavra “todos” refere-se:

a) aos sapos e grilos. 
b) à lua e às acácias. 
c) aos vaga-lumes e aos pernilongos. 
d) todos que vão participar da festa.

04. Releia a primeira estrofe abaixo:

“Pela várzea 
verde-moita 
sob as cortinas 
da noite,” (L. 1-4)

Podemos afirmar que os versos sublinhados se referem:

a) ao anoitecer na várzea. 
b) ao início do encontro dos animais. 
c) ao comportamento dos animais. 
d) à felicidade dos animais.

05. Em “Enquanto isso o bailareco/ das acácias/(...)” 
(L. 29-30), a palavra “bailareco” , pode ser substituí-
da, mantendo o mesmo sentido, por:
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a) tremor. 
b) volteios. 
c) dança. 
d) oscilação.

06. Em “Lá nos altos/ Dona Lua/ sem sorrir/ E sem 
chorar”, “Dona Lua” está em maiúsculas porque:

a) inicia o verso. 
b) indica personificação da lua. 
c) se quer destacar a lua. 
d) se cometeu um erro de escrita.

07. Leia:

“Pernilongos/tisiquinhos/são violinos/em surdina.” 
(L. 21-24)

Com base na leitura e na ilustração, podemos afirmar 
que, nesses versos, ocorre uma comparação entre:

a) a forma física do pernilongo e a forma física do 
violino. 
b) o zunido do pernilongo e o som do violino. 
c) o tamanho do pernilongo e o tamanho do violino. 
d) a cor do pernilongo e a cor do violino.

08. Leia a estrofe abaixo:

“Vento sopra 
numa flauta 
treme-treme 
de banbu” (L. 17-20)

A palavra “treme-treme” indica:

a) o movimento dos bambus. 
b) o movimento do vento. 
c) o som do vento. 
d) o som dos bambus.

Festa de aniversário
1 Leonora chegou-se para mim com a carinha mais 
limpa deste mundo: 
2 – Engoli uma tampa de coca - cola.

3 Levantei as mãos para o céu: mais esta, agora! Era 
uma festa de aniversário, o 
4 aniversário dela própria, que completava seis anos 
de idade. Convoquei imediatamente 
5 a família: 
6 – Disse que engoliu uma tampa de coca - cola. 
7 A mãe, os tios, os avós, todos a cercavam, nervosos 
e inquietos. 

8 Mas engoliu como? Quem é que engole uma tampa 
de cerveja? De cerveja não: 
9 de coca-cola. Tomei-a ao colo: 
10 – Vem cá, minha filhinha, conta só para mim. Você 
não engoliu coisa nenhuma, 
11 não é isso mesmo? 
12 – Engoli sim, papai – ela afirmava com decisão. 
13 Consultei o tio, baixinho: 
14 – O que é que você acha? 
15 Ele foi buscar uma tampa de garrafa, separou a 
cortiça do metal. 
16 – Isto – ela apontou com firmeza a parte de metal. 
17 Não tinha dúvida: Pronto-Socorro. 
18 (...) 
19 Batemos para o Pronto-Socorro da cidade. O mé-
dico nos atendeu com solicitude. 
20 – Vamos já ver isto. 
21 Tirada a chapa, ficamos aguardando ansiosos a 
revelação. Em pouco tempo o médico 
22 regressava: 
23 – Engoliu foi a garrafa. 
24 – A garrafa?! – exclamei. Mas era uma gracinha 
dele. Eu não estava para graças. 
25 Uma tampa de garrafa! Certamente precisaria ope-
rar. 
26 O médico pôs-se a rir de mim. 
27 – Não engoliu coisa nenhuma. O senhor pode des-
cansar. 
28 – Engoli – afirmou a menininha. 
29 Voltei-me para ela: 
30 – Como é que você insiste, minha filha? 
31 – Pois eu engoli mesmo – comentou ela intransi-
gente. 
32 – Quer saber mais que o médico? 
33 – Quero. Eu engoli, e depois desengoli – esclare-
ceu ela. 
34 Nada mais havendo a fazer, engoli em seco, despe-
di-me do médico e bati em 
35 retirada com toda a comitiva.

(SABINO, Fernando. Quadrante. Rio de Janeiro: do autor, 1962, adaptado.)

09. Leia o trecho abaixo:

“– Engoliu foi a garrafa.
– A garrafa?! – exclamei. Mas era uma gracinha dele.” 
(L. 23-24)

Com base na leitura do texto, o termo sublinhado re-
fere-se:

a) ao pai. 
b) ao médico. 
c) ao tio. 
d) ao avô.
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10. Em “ – Quero. Eu engoli, e depois desengoli. – 
esclareceu ela.” (L. 33), o primeiro travessão indica 
a fala: 

a) do narrador. 
b) do médico. 
c) de Leonora. 
d) do tio.

11. O texto que você acabou de ler tem como objetivo 
principal:

a) apresentar uma situação corriqueira em uma famí-
lia. 
b) trazer uma crítica à falta de atenção dos pais. 
c) expor os perigos de uma festa de aniversário. 
d) denunciar a ineficiência do sistema de saúde.

12. Em relação ao médico que atendeu Leonora, pode-
se afirmar que ele disse que Leonora havia engolido 
uma garrafa para: 

a) fazer graça e acalmar a família aflita. 
b) criticar Leonora e seus pais. 
c) acalmar a família diante da cirurgia inevitável. 
d) preparar o espírito da família para o pior.

13. Leia o último parágrafo destacado do texto:

“ Nada mais havendo a fazer, engoli em seco, despedi-
me do médico e bati em retirada com toda a comitiva.” 
(L. 34-35)

O termo sublinhado tem a ver com:

a) vergonha. 
b) raiva. 
c) tristeza. 
d) companhia.

14. Leia o fragmento:

“ De cerveja não: de coca-cola” (L. 8-9)

Na discussão entre os membros da família, os dois
-pontos usados no fragmento, são para:

a) introduzir a fala do pai. 
b) esclarecer uma informação. 
c) introduzir a fala de Leonora. 
d) indicar enumeração.

15. Comparando os textos 1 (Várzea) e 2 (Festa de 
aniversário) é possível afirmar que:

a) somente o segundo defende um ponto de vista. 
b) os dois narram acontecimentos. 
c) somente o primeiro apresenta descrições. 

d) ambos são publicitários.

16. Leia o trecho:

“ Em pouco o médico regressava: 
– Engoliu foi a garrafa. 
– A garrafa?! – exclamei.” (L. 21-24)

O travessão usado na oração sublinhada indica que o 
narrador:

a) é um personagem. 
b) está fora da história. 
c) entra na história apenas no hospital. 
d) é a própria Leonora.

O galo que logrou a raposa
1 Um velho galo matreiro, percebendo a apro-
ximação da raposa, empoleirou-se

2 numa árvore. A raposa, desapontada, mur-
murou consigo: “... Deixa estar, seu

3 malandro, que já te curo!...” E em voz alta:

4 – Amigo, venho contar uma grande novida-
de: acabou-se a guerra entre os animais.

5 Lobo e cordeiro, gavião e pinto, onça e vea-
do, raposa e galinhas, todos os bichos

6 andam agora aos beijos, como namorados. 
Desça desse poleiro e venha receber o

7 meu abraço de paz e amor.

8 – Muito bem! – exclamou o galo. Não ima-
gina como tal notícia me alegra! Que

9 beleza vai ficar o mundo, limpo de guerras, 
deslealdades e traições! Vou já descer

10 para abraçar a amiga raposa, mas... como lá 
vêm vindo três cachorros, acho bom

11 esperá-los, para que também eles tomem 
parte na confraternização.

12 Ao ouvir falar em cachorro Dona Raposa 
não quis saber de histórias, e tratou de

13 pôr-se ao fresco, dizendo:

14 – Infelizmente, amigo Có-ri-có-có, tenho 
pressa e não posso esperar pelos cães. Fica

15 para outra vez a festa, sim? Até logo.

16 E raspou-se.

17 Contra esperteza, esperteza e meia.
(Lobato, Monteiro. “O galo que logrou a raposa”. Fábulas. São Paulo: Brasiliense, 1958.)

17. A palavra “raspou-se” (L. 16) significa no texto:
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a) retirar os pêlos. 
b) sair devagar. 
c) correr. 
d) despir-se.

18. Leia:

“Um velho galo matreiro.” (L. 1) 
“eles tomem parte na confraternização.” (L. 11)

Os termos sublinhados podem ser substituídos, man-
tendo o mesmo sentido, por:

a) estúpido, festa. 
b) sabido, conciliação. 
c) arisco, festa. 
d) chato, congraçamento.

19. Leia:

“– Muito bem! – exclamou o galo. Não imagina como 
tal notícia me alegra!” (L. 8)

O segundo travessão indica a fala do(a):

a) galo. 
b) raposa. 
c) narrador personagem. 
d) narrador observador.

20. Leia o trecho retirado do texto:

“Lobo e cordeiro, gavião e pinto, onça e veado, rapo-
sa e galinhas, todos os bichos 
andam agora aos beijos, como namorados.” (L. 5-6)

Na natureza, os animais citados pela raposa são:

a) o predador e a presa. 
b) animais que disputam o mesmo hábitat. 
c) animais que convivem em harmonia. 
d) animais que possuem os mesmos hábitos alimen-
tares.

21. A fábula (pequena narração com fundo moral) que 
você acaba de ler tem o objetivo principal de:

a) expor a fraqueza moral do galo. 
b) expor a inteligência superior da raposa. 
c) expor os medos da raposa. 
d) expor o valor da inteligência frente ao da força 
física.

22. Leia:

“– Muito bem! – exclamou o galo. Não imagina como 
tal notícia me alegra.” (L. 8)

A que notícia o galo se refere?

a) ao fim da guerra entre os animais. 
b) ao namoro entre os animais. 
c) à desavença entre os animais. 
d) à presença dos cães na confraternização.

23. Leia:

“O galo que logrou a raposa“ (Título) 
“Um velho galo matreiro, percebendo a aproximação 
da raposa (...)” (L. 1)

De acordo com a leitura do texto, os termos subli-
nhados podem ser substituídos, mantendo o mesmo 
sentido, por:

a) mautratou, vendo. 
b) enganou, notando. 
c) zombou, observando. 
d) ajudou, pressentindo.

24. Leia:

“(...) acho bom esperá-los para que também eles to-
mem parte na confraternização.” (L. 10-11)

De acordo com a leitura do texto, o termo sublinhado 
tem como objetivo introduzir:

a) uma noção temporal. 
b) uma noção espacial. 
c) uma justificativa. 
d) uma ideia oposta.

25. Leia:

“Deixe estar, seu malandro, que já te curo!” (L. 2-3) 
De acordo com a leitura do texto, o termo “curo” 
remete à ideia de que a raposa pretendia:

a) cuidar da saúde do galo. 
b) confraternizar com o galo. 
c) conversar com o galo. 
d) comer o galo de qualquer modo.

26. Leia a tirinha de Chico Bento, personagem da Tur-
ma da Mônica, e marque a alternativa correta:
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a) Chico Bento está plantando uma árvore frutífera. 
b) Chico Bento está plantando uma árvore que se cha-
ma esperança. 
c) Chico Bento está plantando uma árvore com espe-
rança de que ela cresça e dê 
muitos frutos para ele e seu amigo. 
d) Chico Bento está plantando uma árvore na espe-
rança de contribuir para a preservação do meio am-
biente, uma vez que as árvores estão sendo destruídas 
pelos homens.

Desmatamento
1 O desmatamento é o processo de desapareci-
mento de florestas,

2 fundamentalmente causado pela atividade 
humana, para ampliar áreas

3 para agropecuária e extração de madeira.

4 Segundo o site Brasil Escola, em cerca de 
300 anos o homem já

5 desmatou mais de 50% da vegetação natural 
do mundo.

6 No Brasil, a extração da madeira já provo-
cou o desmatamento de

7 cerca de 40% do território.

8 Estima-se que a caatinga já tenha perdido 
36% de sua cobertura

9 original, transformada em lenha e carvão.

10 Dados revelam que o desmatamento é res-
ponsável por 10% a 35%

11 das emissões anuais de gases do efeito es-
tufa. Ele também contribui para

12 uma extinção em massa de espécies.

13 “Se até 2050 reduzirmos o desmatamento 
em 50% sobre os níveis

14 atuais, isso economizaria emissões de 50 
bilhões de toneladas de carbono

15 na atmosfera”, afirmou Pep Canadell, da 
entidade científica internacional

16 Projeto Global do Carbono.

17 “Temos (no Brasil) um terço das florestas 
tropicais úmidas do mundo

18 e quase metade do desmatamento. É des-
proporcional”, afirmou o

19 pesquisador do Imazon, Adalberto Veríssi-
mo.

(In: http://comcultura.org.br/wp-content/uploads/2009/08/folha-educativa-artigo-
de-opiniao-anexo.pdf)

27. Considerando a leitura dos quadrinhos do Chico 
Bento (Texto 5) e do texto “Desmatamento” (Texto 6), 
marque a alternativa mais adequada.

a) os dois textos tratam da importância de plantar 
árvores frutíferas para garantir a alimentação da po-
pulação. 
b) há, nos dois textos, referência ao processo de desa-
parecimento de florestas. 
c) as informações do segundo texto não coincidem 
com a realidade mostrada por Chico Bento nos qua-
drinhos 
d) o texto 5 mostra por que ocorre o desmatamento, 
enquanto o texto 6 traz dados estatísticos que revelam 
a destruição das florestas.

28. A finalidade do texto “Desmatamento” é:

a) Informar. 
b) Divertir. 
c) Descrever. 
d) Narrar histórias sobre a destruição das florestas.

29. De acordo com o texto 6, o desmatamento causado 
pela atividade humana tem como finalidade:

a) evitar a emissão de gases do efeito estufa. 
b) preservar as espécies. 
c) ampliar áreas para agropecuária e extração de ma-
deira. 
d) economizar carbono na atmosfera.

30. Leia.

“Se até 2050 reduzirmos o desmatamento em 50% so-
bre os níveis atuais, isso economizaria emissões de 50 
bilhões de toneladas de carbono na atmosfera”, afir-
mou Pep Canadell, da entidade científica internacional 
Projeto Global do Carbono.(L. 13-16)

O termo destacado refere-se:

a) ao desmatamento. 
b) à emissão de gás carbono. 
c) à extinção das espécies. 
d) à redução do desmatamento.
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Leia:

Jardim do Brasil
 Você já ouviu falar na Cadeia do Espinhaço? 
Também chamada de “cordilheira brasileira”, é uma 
cadeia de montanhas com mais de 1.000 quilômetros 
de extensão, ligando a região central de Minas Gerais 
ao norte da Bahia. Por sua grande importância bioló-
gica, histórica, geológica e cultural, esta região é re-
conhecida internacionalmente como uma Reserva da 
Biosfera. Vários trechos estão protegidos em áreas de 
preservação como o Parque Nacional da Serra do Cipó.

 A história da Serra do Cipó come-
çou com a formação da Cadeia do Espinhaço, cerca de 
2 bilhões de anos atrás. A presença humana veio muito 
depois: há uns 10 mil anos, chegaram ali povos que 
viviam da caça e da coleta de frutos e de outros alimen-
tos. Esqueletos e pinturas rupestres encontrados nesta 
região estão entre os mais antigos registros da humani-
dade na América do Sul.

 Já no século 18, as montanhas da Serra do 
Cipó foram desbravadas pelos bandeirantes à procura 
de ouro e pedras preciosas. Estradas, trilhas e antigas 
fazendas ainda persistem na região como heranças da-
quela época. Um pouco mais tarde, no século 19, foi 
a vez de os naturalistas europeus explorarem a Serra 
do Cipó atraídos por outra de suas muitas riquezas – a 
biodiversidade.

 A Serra do Cipó, assim como toda a Cadeia do 
Espinhaço, sempre chamou a atenção por sua paisa-
gem única, formada predominantemente pelos campos 
rupestres. Neles, uma enorme diversidade de plantas 
divide espaço com os afloramentos rochosos, conjun-
tos de pedras  pontiagudas que parecem brotar do solo, 
apontando geralmente para uma mesma direção. Mas o 
que mais chama a atenção dos pesquisadores na Serra 
do Cipó é o seu grande número de espécies endêmicas, 
ou seja, que são encontradas apenas nesta região.

 Em relação à fauna, cerca de 20 espécies, entre 
anfíbios, lagartos, aves e insetos são exclusivas da Ser-
ra do Cipó. [...]

 Mas as grandes estrelas da Serra do Cipó são 
as plantas. Certa vez, um famoso artista plástico e 
paisagista chamado Roberto Burle Marx, encantado 
com a beleza e diversidade de plantas ali encontradas, 
se referiu à região como “o jardim do Brasil”. [...]Mais 
de 70 espécies, entre orquídeas, bromélias, sempre-vi-
vas, cactos e algas, são endêmicas da Serra do Cipó. 
Um jardim exclusivo e protegidonasmontanhas de Mi-
nas Gerais.

Vinícius São Pedro. Disponível em: <http://chc.org.br>.www.acessaber.com.br

31. Identifique a definição do autor para a Cadeia-
do Espinhaço:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________

32. De acordo com o texto, a Cadeia do Espinha-
ço é uma região “reconhecida internacionalmen-
te como uma Reserva da Biosfera”. Por quê?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

33. Relacione os fatos, que marcaram a histó-
ria da Serra do Cipó, aos períodos em que ocorre-
ram, numerando conforme a indicação:

1. “cerca de 2 milhões de anos atrás”
2. “há uns 10 mil anos”
3. “no século 18”
4. “no século 19”

(   ) O desbravamento das montanhas da Serra do 
Cipó.

(   ) A exploração da biodiversidade presente na Serra 
do Cipó.

(     ) A chegada de povos à Serra do Cipó.

(     ) O início da história da Serra do Cipó.

34. Segundo o texto, o que mais atrai a atenção dos 
pesquisadores na Serra do Cipó é:

a) “[...] a sua paisagem única, formada predominante-
mente pelos campos rupestres.”

b) “[...] uma enorme diversidade de plantas divide es-
paço com os afloramentos rochosos [...]”

c) “[...] o seu grande número de espécies endêmi-

cas [...]”

d) “[...] a fauna com cerca de 20 espécies exclusivas da 
Serra do Cipó.”

35. O autor destaca que o famoso artista plástico 
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e paisagista, Roberto Burle Marx, se referiu à Ser-
ra do Cipó como “o jardim do Brasil”. Por quê?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________

36. O autor informa que “Mais de 70 espécies, en-
tre orquídeas, bromélias, sempre-vivas, cactos e al-
gas, são endêmicas da Serra do Cipó”. Explique, 
com base no texto, o que é uma espécie endêmica:

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

MATEMÁTICA - 6º ANO
Questão  1:
A professora Sandra colocou uma operação no quadro 
e pediu para os estudantes descobrirem o valor que ha-
via sido apagado. 

 

O valor é:

(a) 132
(b) 144
(c) 264
(d) 1302

Questão  2 :

A professora do 6º ano B distribuiu cartelas com algu-
mas operações matemáticas que seus alunos deveriam 
resolver. Luzia recebeu a seguinte cartela: 

O resultado correto encontrado por Luzia foi:

(a) 112. 
(b) 519. 
(c) 609.
(d) 619.

Questão  3:

Qual é o maior número par que se pode formar com os 
algarismos 2, 3, 4, 7 e 8 sem repeti-los? 

(a) 87 432 
(b) 87 342 
(c) 84 724
(d) 83 742 

Questão  4:

Rafael distribuiu suas 48 figurinhas em 4 montes 
iguais. 
Em cada monte há um total de 

(a) 6 figurinhas. 
(b) 10 figurinhas. 
(c) 12 figurinhas
(d) 24 figurinhas. 

Questão  5:

Para fazer um bolo, Alessandra gastou R$ 47,00. Ela 
vendeu o bolo por R$ 75,00. O lucro de Alessandra 
foi de:

(a) R$ 122,00. 
(b) R$ 75,00. 
(c) R$ 47,00.
(d) R$ 28,00.

Questão  6:

Marcos desafiou seu colega Sérgio a descobrir qual o 
número expresso pela decomposição a seguir:
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O número que Marcos utilizou no desafio é o

(a) 43,15
(b) 431,5
(c) 4315
(d) 43150

Questão  7:

 (a) 
5
1

             (b) 
5
2

              (c) 
2
1

             (d) 
2
5

          

Questão  8:

Efetue a operação a seguir:

O resultado correto da operação é:

(a) 3 865

(b) 3 965

(c) 4 865

(d) 4 965

Questão  9:

Uma distribuidora de frutas precisa embalar 642 ma-
ças em bandejas de 6 unidades.

 

Quantas bandejas serão necessárias para embalar todas 
as maçãs?

(a) 7                (b) 17                (c) 97              (d) 107

Questão  10:

No 6º ano do ensino fundamental de uma escola, há 
seis classes com 46 estudantes em cada uma. 
O número de estudantes, dessa escola, matriculados no 
6º ano é igual a:

(a) 47. 
(b) 57.
(c) 246.
(d) 276.

Questão 11:

O professor da Ana Clara pediu para que a turma re-
solvesse a seguinte divisão

3 925 ÷ 25

Ana Clara fez a divisão corretamente. 

O resultado encontrado por Ana Clara é igual a:

(a) 153.

(b) 155.

(c) 157.

(d) 159.

Questão  12:

A escola Paulo Freire recebeu 12 225 livros que foram 
distribuídos em 25 caixas com capacidades iguais.
A quantidade de livros por caixa é igual a:

(a) 498.

(b) 489.

(c) 450.

(d) 448.

Questão  13:

Observe a operação a seguir:

247 x 37

O resultado correto dessa multiplicação é igual a:

(a) 9 139.
(b) 8 139.
(c) 7 349.
(d) 2 470.

Questão  14 :
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Observe a subtração a seguir: 

Assinale a alternativa que apresenta o resultado dessa 
operação. 

(a) 4,2             (b) 4,8              (c) 20,8             (d) 28 

Questão  15:

Observe a reta numérica a seguir:

O número que corresponde ao ponto P nesta reta é 

(a) 3,4. 
(b) 3,5. 
(c) 3,6. 
(d) 3,7.

Questão  16:

Professora Regina escreveu no quadro os números a 
seguir, depois pediu aos estudantes que os organizas-
sem em ordem crescente numa reta numérica. 

Assinale a opção que indica a reta numérica em que 
estes números estejam organizados corretamente.

 

Questão  17:
A respeito da resolução de expressões numéricas, 
assinale a alternativa correta:

(a) As operações devem ser feitas na ordem em 
que aparecem.

(b) É necessário calcular primeiro todas as opera-
ções no interior dos parênteses na ordem em que 
elas aparecem.

(c) A pessoa que realiza os cálculos escolhe a or-
dem mais oportuna para eles.

(d) Não existe ordem para realização dos cálculos 
em uma expressão numérica.

(e) As adições e subtrações são os últimos cálculos 
na lista de prioridades das expressões numéricas.

Questão  18:

Calcule o valor da expressão numérica: 

75 – (21 – 8 + 18) – 19 =

Em seguida, assinale a alternativa CORRETA.

(a) 18 
(b) 25 
(c) 32 
(d) 44

Questão  19:

O resultado da expressão abaixo é:

15 + [(3 x 6 – 2) – (10 – 6 : 2) + 1] =

(a) 5 
(b) 25 
(c) 35 
(d) 42

Questão  20:

O resultado da expressão abaixo é:

50 - {40 – 3 x [5 - (10 - 7)]} =

(a) 18 
(b) 25 
(c) 16 
(d) 44
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