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É importante que Chico Anísio continue sempre entre
nós, através de seus personagens tão populares.
Este Caderno faz uma homenagem ao grande artista
que ele foi e pretende, assim, através de vocês, queridos alunos e
queridas alunas, contribuir para que novas gerações recebam,
preservem e valorizem essas imagens, que são parte da rica cultura
popular de nosso país, herança nossa e dos brasileiros de todos os
tempos.
Professora Eduarda Cristina
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Em 23 de março passado, a televisão, o teatro e o
cinema brasileiros perdiam um grande artista: Chico Anísio.
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Fonte topicos.estadao.com.br:

Como não saberia a respeito
desta preciosa informação?

Coordenadoria de Educação
Rogério Cardoso

Captei! Captei a
vossa mensagem!
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Pare de conversa mole e responda a minha pergunta.
Chico Anísio me criou em 1 974 para trabalhar com ele
no rádio e na televisão. Descubra a minha idade.

blogmcrm.blogspot.com

Amado Mestre!
Sua voz para mim é como pássaros
cantando. Muita gente famosa aprendeu
as primeiras letras com a sua sabedoria.

- 6º Ano

mundodatvaberta.blogspot.com

Seu Rolando Lero!

MATEMÁTICA

Meu nome é Raimundo Nonato, conhecido
como Professor Raimundo.

Estamos no ano de __________ e o Professor Raimundo nasceu em ___________.
blogmcrm.blogspot.com

Vamos realizar uma __________________, 2 012 – 1 974 = ___________
O Professor Raimundo tem __________ anos.
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Eclipse é um fenômeno que acontece quando um astro,
no seu movimento, cruza a sombra do outro astro.

1 - Um eclipse lunar teve início às 21 h 15 min 40 s e terminou às 23 h 12 min 25 s.
Qual o tempo de duração deste evento?

Tempo é a medida de duração
de um evento.
1 ano = 12 meses = 365 dias

( 23 h 12 min 25 s) – ( 21 h 15 min 40 s) = __________________________
1 dia = 24 horas

1 minuto (min) = 60 segundos
O segundo (s) é a unidade de
base de medida do tempo.

+1 min =
60 s
25 s

22 h 71 min

85 s

- 21 h 15 min

40 s

guia.uol.com.br

Observe que utilizando a
relação de duração de
cada unidade de tempo,
podemos efetuar a
subtração ou a adição.

Então a eclipse durou __________________________ .

2 - Quantos segundos há em 1 hora?
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
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-1 h
23 h

Para subtrair 25 s de 40s é
necessário pedir emprestado 1
unidade superior, no caso o min
60 s (1 min) + 25 s= 85 s

- 6º Ano

23 h passou a ser 22 h,
pois cedeu uma hora para
os minutos.

+1 h =
60 min
-1 min
12 min

1 hora (h) = 60 minutos

MATEMÁTICA

Para subtrair 15 min de 11 min é necessário pedir
emprestado 1 h. Se 1 h = 60 min, então, 11 min + 60 min =
71 min

Coordenadoria de Educação

Para calcularmos a duração do eclipse, precisamos encontrar a diferença de tempo
entre o horário inicial e o horário final do evento:
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Chico City foi um programa humorístico produzido
pela Rede Globo e exibido de 1973 a 1980,
semanalmente, tendo como figura principal o
comediante Chico Anysio.

4- Um intervalo de tempo de 200min corresponde
a quantas horas?
________________________________________
________________________________________

MATEMÁTICA

2 – Quantos segundos há em um dia?
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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________________________________________
________________________________________

- 6º Ano

1 - Supondo que o programa teve início às 17 h 14 min 24 s e
término às 18 h 10 min 56 s. Qual foi a duração do programa?
Quantos anos ficou em exibição?
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3 –Em uma corrida de Fórmula 1, o campeão do
mundo deu a primeira volta na pista em
1 min 55 s, a segunda em 1 min 44 s e a terceira
em 1 min 33 s.
Qual o tempo gasto nessas três voltas?

Coordenadoria de Educação

fortalezanobre.blogspot.com
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porsimas.blogspot.com

chacomleite.com

Meu nome é Nazareno Luiz do Amor Divino,
Sou funcionário público.

O senhor está com muita gordura abdominal. Vou
lhe passar uma dieta alimentar, porque o senhor
precisa perder massa.

Coordenadoria de Educação

Por favor! Diga o seu nome todo e
a sua profissão?

- 6º Ano

Horas depois...

Nazareno, você precisa
eliminar quilogramas!

MATEMÁTICA

Então, Nazareno! Eu disse que
você tinha que emagrecer...

Eu trabalho sentado em frente ao
computador e não faço exercícios.
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A obesidade abdominal é perigosa porque está ligada ao
desenvolvimento de vários fatores de risco ao coração.

Realmente, preciso me exercitar!
bocaberta.org
pt.clipproject.info
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Balança mecânica
comercial

As principais unidades de
massa são:
Tonelada (t) = 1 000 kg
ou 1 000 000 g
Arroba = 15 kg ou 1 500 g
Quilograma (kg) = 1000 g
Grama (g) = 1 g

Pesquise outros tipos de balança e escreva em seu caderno.

guia.uol.com.br

Por isso, foi estabelecida uma unidade padrão
para medidas de massa: o quilograma.
Veja o quadro:

Miligrama (mg) = 0,001 g
Observe que cada unidade
de massa é 10 vezes maior
que
a
unidade
imediatamente inferior.
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geocities.ws

emule.com.br

quirumed.com

Balança digital
comercial

Coordenadoria de Educação

O grama é a principal
medida
de
massa
existente.

Existem vários tipos, de
balanças. Observe!

Balança para
pesar bebês

Massa de um corpo é a
quantidade de matéria que
esse corpo possui.

- 6º Ano

Se a unidade de comparação fosse
escolhida livremente pelas pessoas,
imagine que confusão seria!

MATEMÁTICA

bahianoticias.com.br

guia.uol.com.br

Para medir a massa de alguma
coisa precisamos usar uma
medida padronizada.
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Aqui está o meu cartão.

1 – Todas as latas de manteiga foram vendidas.
Quantos quilogramas foram vendidos? Qual a quantia que
recebi com esta venda?

Alho picado
Pote 90g
R$ 7,00

Manteiga
Lata 500g
R$ 13,00

Café solúvel
Vidro 100g
R$ 6,00

- 6º Ano

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

http://www.paodeacucar.com.br/

2 – Se uma pessoa comprar 10 unidades do pote de alho e
5 bandejas de mortadela, do Sr. Alfacinha, quanto irá
gastar?
________________________________________________
________________________________________________
Mortadela
Bandeja 15g
R$ 3,00

Pão de queijo
400g
R$ 3,00

3º BIMESTRE / 2012
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Estou fazendo uma
promoção destes produtos
até acabar o meu estoque.

MATEMÁTICA

menezespol.vilabol.uol.com.br

Oi, eu sou Antônio Benjamim Alfacinha.
Fui criado pelo Chico Anísio em 1961 e até
trabalho com vendas.
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b) um automóvel?
__________________________________________________
c) um lápis?
__________________________________________________

1 - O peso médio de um boi adulto é 40 arrobas no
máximo. Quantos bois adultos este caminhão poderá
transportar?
Dica:

4 - Observe as massas de 200g, 500g e 1 kg representadas
abaixo.

Coordenadoria de Educação

mg.quebarato.com.br

Carga máxima
12t

3 – Que unidade de massa você usa para pesar:
a) um elefante?
__________________________________________________

a)
2 - Um comprimido de vitamina C contém 500mg
dessa vitamina.
Márcia ingere um desses comprimidos por dia.
Quantos gramas de vitamina C ela ingere em 10
dias?
__________________________________________
__________________________________________
_________________________________________
__________________________________________

?
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Use essas massas para equilibrar as balanças de dois pratos
nas duas situações seguintes.
Desenhe as soluções.

MATEMÁTICA

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

- 6º Ano

1 tonelada = 1 000 quilogramas
1 arroba = 15 quilogramas

b)
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Eu sou Valdevino Bento Carneiro, o
vampiro brasileiro.
chicoanysio.com

Coordenadoria de Educação

guia.uol.com.br

Quem disse que no Brasil não tem vampiros?
Você conhece o primo do Conde Drácula?

Veja estas situações!

O movimento de
giro da atleta.

especiais.ig.com.br

A inclinação do
telhado.

Bento Carneiro disse duas coisas
que nos fazem lembrar ângulos: o
horário (meia noite) e a expressão
“dando um giro por aí”.
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Veja como o nosso
vampiro é inteligente!

MATEMÁTICA

colunas.radioglobo.globoradio.globo.com
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Cuidado comigo!
Depois das doze badaladas da
meia-noite, estou ali e aqui,
dando um giro por aí.

O movimento dos
ponteiros do relógio
em torno de um
ponto fixo.

Cantos, giros e inclinações nos
sugerem a ideia de ângulo.
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1)

_______________________________

3)
_____________________

O ângulo reto tem medida de 90°, porque é
a quarta parte de 360°. É fácil encontrar
ângulos
retos nos objetos e
nas
construções.

O
ângulo,
com
medida
superior a 90°, é chamado de
ângulo obtuso.

O ângulo, com medida inferior a
90°, é chamado ângulo agudo.

3º BIMESTRE / 2012
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______________________

MATEMÁTICA

alamedadosoceanos.blogspot.com

2)

Coordenadoria de Educação

Escreva o tipo de ângulos dos movimentos abaixo:

artdancing.vilabol.uo
l.com.br

guia.uol.com.br

Ângulo é a figura formada por
duas semirretas que possuem a
mesma origem.
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a)
b)
c)
d)

O canto de uma parede.
A abertura de uma escada.
A roda de uma bicicleta.
Os lados de um trapézio.

2 - Que ângulos são encontrados nos horários dos
relógios, formados pelos ponteiros das horas e dos
minutos? Desenhe o relógio com as horas para facilitar
o entendimento.

4 - Observe a posição das semirretas e
diga o tipo dos ângulos formados.

a)

___________________
___________________
c)

b)

___________________
___________________
d)

Coordenadoria de Educação

1 - Qual a alternativa abaixo que mais se
aproxima dê um ângulo reto?

a) 13h? ______________________________________

___________________
___________________

3 - O transferidor é um instrumento usado para medir ângulos.
Observe os transferidores a seguir e indique a medida dos ângulos. Neles a unidade é o grau.
a)
b)
c)

___________________
___________________

d)

3º BIMESTRE / 2012

21h? ____________________________________

MATEMÁTICA

c)

- 6º Ano

b) 16h? _____________________________________

planeta199.com.br

_____________________

______________________

_____________________

___________________
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Poliedros
são
sólidos
formados por superfícies
planas. Elas são as faces
do poliedro. Veja que o
sólido não rola se for
apoiado sobre a superfície
plana de uma mesa.

Isso mesmo!

atractor.pt

O cubo tem _____ faces ____________________,

Veja os
poliedro.

do

MATEMÁTICA

________ vértices e ________ arestas.

elementos

Veja o octaedro.
Acervo: Marcelo Alves Coelho Jr
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_____________________________
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Que figura plana forma cada
uma de suas faces?

- 6º Ano

guia.uol.com.br

Veja a planificação de um
poliedro muito conhecido: o cubo.

Ele possui ______ faces _______________________,
_________ vértices e _________ arestas.

13

babelturbo.blogspot.com

1 - Cada planificação desenhada a seguir, se recortada e dobrada, forma uma figura
geométrica espacial.
a) Esta figura tem ______ faces pentagonais, ______

b) Risque o objeto que representa a planificação abaixo.

vértices e ______ arestas.

Coordenadoria de Educação

Agora é com você,
meu querido fã!

Este poliedro chama-se _______________________.
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MATEMÁTICA

pt.wikipedia.org

chefedocinema.com.br

Charles Chaplin - frase citada por Chico
Anísio em uma entrevista.
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pt.wikipedia.org

Ator é aquele cara que faz tudo para ficar
conhecido e, quando fica, passa a colocar
óculos escuros para ninguém conhecer.
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Mano Menezes

Coordenadoria de Educação
3º BIMESTRE / 2012

Um jogador espetacular e que coloca seguidas vezes
os atacantes na cara do gol.

trintae2ois.blogspot.com

amarildocharge.wordpress.com

Otávio Arlindo Antunes do Nascimento, o Coalhada
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Neymar

MATEMÁTICA

Eu também gostaria muito,
como técnico da Seleção, de
ter, na posição de atacante, o
Coalhada.

produto.mercadolivre.com.br

Galvão Bueno

Coalhada, eu sou o seu maior fã.
Tudo o que eu sei aprendi com
você. Volta para a Seleção!

colunas.radioglobo.globoradio.globo.com

forum.portaldovt.com.br

Apresentamos a vocês um dos
maiores nomes da história do futebol
brasileiro, o craque Coalhada.

Veja a posição dos jogadores em um
campo de futebol.
Pesquise quantos metros quadrados
de grama são necessários para
cobrir um campo oficial.
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Este campo tem a forma retangular.
Então, para calcularmos a área, basta
multiplicarmos a medida do
comprimento pela largura.

75 m

Coordenadoria de Educação

1 - Quantos metros quadrados de grama serão necessários para
cobrir este campo?

Vamos todos cantar
de coração
A CRUZ DE MALTA é
o meu pendão...
bocaberta.org

110 m

Como multiplicamos também as unidades de medidas m x m =____.
Serão necessários _________________________ de grama para cobrir toda a
superfície do campo de futebol.
2 – Um dos camarotes de São Januário tem capacidade para 24 pessoas,.
Sabendo que, em um metro quadrado, cabem, aproximadamente, 4 pessoas.
Qual a área deste camarote?
Se em cada metro quadrado cabem 4 pessoas,
então basta usarmos a operação de
___________________.
______ : ______ =_____________
O camarote tem uma área de ______m²

Área é a medida de
uma superfície.
Medir uma superfície é
compará-la com outra,
tomada como unidade,
e estabelecer quantas
vezes a unidade cabe
na superfície medida.
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Então _______ comprimento x ________ largura = _______ m²,

MATEMÁTICA

vasco.com.br

netvasco.com.br

Assim como eu, Chico Anísio
também era vascaíno, com muito
orgulho!!!

O Clube de Regatas Vasco da Gama fica
localizado na cidade do Rio de Janeiro. Seu
estádio é chamado de São Januário. Tem
medidas oficiais de 110m de comprimento por
75m de largura.
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1 – O serviço de um pintor custa R$ 5,00 por metro quadrado. Quanto esse pintor deve cobrar para pintar as quatro
paredes e o teto de uma sala de 10m de comprimento, 6m de largura e 3m de altura?
1º) Calcular a área das paredes.

Coordenadoria de Educação

Eu sou o grande Paulo Maurício de Sousa,
conhecido como Azambuja.

Tudo bem, Azambuja.
Você se acha
esperto? Então,
resolva essa!

chargedodiemer.blogspot.com

bocaberta.org/

Olha o outro querendo ser estrela sozinho.
Também sou jogador de futebol do Bonsucesso.
Sou carioca, nascido em Del Castilho.

Como as medidas de comprimento e largura são diferentes, então as paredes têm a forma
meucantobom.blogspot.com

de um __________________________.
Duas paredes têm medidas de _____m de largura por ______ m de altura e

2º) Calcular a área do teto:

_____ m de largura e ______ m de comprimento.

Estou contigo e
não abro!

______________________________________

3º BIMESTRE / 2012

_____________________________________

MATEMÁTICA

duas paredes tem _____ m de comprimento por _____ m de altura.

- 6º Ano

______________________________________

3º) Somar todas as áreas encontradas:
Duas paredes (6 m x 3 m) + duas paredes de (10 m x 3 m) + um teto (6 m x 10 m) =_________________________
Se cada metro quadrado custa ____________ ,então, vamos ________________ : _______ x ____ =_______
Resposta: O pedreiro deve cobrar R$ ________________ pelo serviço.
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b) O mês de maior consumo foi
___________________________________

d) Sabendo que o plano de Salomé é de
200minutos, em que mês ela gastou a
metade dos minutos aproximadamente?
___________________________________

3º BIMESTRE / 2012

c) A conta com vencimento em abril foi de
___________________________________

MATEMÁTICA

Eu que gastei?
Mas eu nem uso o telefone.
Eu juro, juro, juro...

Estou ligando para
reclamar da minha
conta telefônica que
está muito alta.
Barbaridade, tchê!

a) Qual foi o mês de menor consumo?
___________________________________

- 6º Ano

180graus.com

Não sabe quem eu sou?
Sou Professora, gaúcha, de
Passo Fundo.

Observando o gráfico de consumo e a conta
telefônica de Salomé, responda:

Coordenadoria de Educação

Alô! Presidente?
Aqui é Maria Salomé.

18
minha.oi.com.br/

Foram 80 anos de vida e mais de 60 dedicados à criação
de personagens.
Chico Anísio se esforçou para ser advogado, tinha vocação com
as palavras desde cedo, mas era para outra coisa...
Sua infância se divide em duas etapas: a primeira em
Fortaleza quando seu pai era rico e ele tinha tudo o que queria,
principalmente, por ser o caçula.

Coordenadoria de Educação

Chico Anísio

“Tem a frase que dizem sempre: ‘ninguém é insubstituível’.
O Chico desmente um pouco esta frase.”
Jô Soares

Foi galã de rádio-novela, comentarista esportivo, roteirista,
até atuar no que gostava, o humor.
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Bem jovem, Chico Anísio já era um ótimo imitador.
Ganhou tantos concursos em rádio que acabou proibido de
participar. Insistiu, fez testes para locutor e ator, arranjou o
primeiro emprego.

MATEMÁTICA

blogdopaulinho.wordpress.com

Foi Campeão Carioca de Botão e desejava ser advogado.

- 6º Ano

Quando tinha 8 anos, a vida de Chico mudou radicalmente.
Seu pai, dono de uma empresa de ônibus, perdeu todos os bens
em um incêndio, não sobrando nada. A família dormiu rica e
acordou pobre. Foi para o Rio de Janeiro que o pai mandou a
mulher e os quatro filhos, entre eles o menino Chico.

Chico Anísio deu vida a 209 personagens, todos diferentes, cada um com a sua voz própria, seu olhar, seu trejeito e
bordão. Tipos inesquecíveis que alegram os brasileiros há quatro gerações.
Chico Anísio é uma das personalidades mais importantes do humorismo brasileiro.
Adaptado -http://www.chicoanysio.com/geral.htm
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Chico Anisio foi um artista que, por mais de 60 anos, alegrou milhões de pessoas.
Observe, na reta numérica, alguns dos fatos importantes na vida de Chico Anísio.
Estréia na televisão

Veja como podemos
representar os
números em uma
reta numérica.

Na linha do tempo (reta numérica),
representamos as datas ao lado. Você sabe
como é feita a marcação?

Morre Chico Anísio

1 939

o humorista se muda com a família para o Rio de Janeiro

1 952

início da Escolinha do Professor Raimundo na Rádio

1 960

Chico começa a fazer shows pelo Brasil e pelo exterior

1 968

começa a trabalhar na Rede Globo

1 973

início do programa Chico City com diversos personagens

1 991

recebe medalha de ouro na categoria humor

2 009

participação no filme “Se eu fosse você 2”.

2 010

Chico começa a ficar doente

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
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Nasce Chico Anísio

Coordenadoria de Educação

Faleceu em 23 de março de 2012 na cidade do Rio de Janeiro.

- 6º Ano

entretenimento.r7.com

Foi ator, dublador, escritor, compositor , pintor e humorista.

MATEMÁTICA

g1.globo.com

Francisco Anysio de Oliveira Paula Filho, conhecido como Chico Anysio, nasceu em 12
de abril de 1931, na Cidade de Maranguape, Ceará.
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1955

1960 1965

1975

1970

1980
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emerluis.wordpress.com

1 - No ano de 1 971, o artista Chico Anísio, em uma de suas fases como
cantor, fez dueto com a cantora Elis Regina: “Canto de Ossanha”, de
Vinicius de Moraes.
X
O
Z
M

O ano de 1 971 está marcado na reta numérica representado pela letra __________.

1960

1965

3 – Chico Anísio também foi escritor, autor de 21 livros, sendo o seu primeiro livro O batizado
da vaca. Neste seu primeiro livro, há vinte histórias que refletem, de maneira descontraída e
gostosa, o cotidiano do Rio e de São Paulo.

3º BIMESTRE / 2012

1950

- 6º Ano

1945

O ano de lançamento do filme
O primo do cangaceiro é
__________

MATEMÁTICA

1940

telabr.com.br

2 – Chico Anísio participou no cinema, pela primeira vez do filme O primo do Cangaceiro.
Seu inicio de carreira, como ator, está marcado na reta numérica abaixo.
w

P
forum.angolaxyami.com

1950

1960

1980

1990

2000

O lançamento deste livro está representado pela letra P, ano de ____________________.
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Meu nome não é esse. Eu sou
Jovem. Tenho espírito aventureiro
e gosto de manobras radicais.

universitário
Jovelino Venceslau dos Santos

Vou até a cidade de Maranguape conhecer
a terra natal de Chico Anísio.

__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
Visite o site e aprenda brincando.

www.educopédia.com.br

2 - Segundo o IBGE, a população de Maranguape é
de, aproximadamente,113 561 habitantes.
Á cidade de Iguatu, também no Ceará, tem 96 495
habitantes.(Fonte: IBGE)
a) Qual é a diferença entre a população das
duas cidades?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
b) Que número corresponde à soma da população
das duas cidades?
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

1 - Jovem e seus amigos fazem uma viagem do Rio de
Janeiro a Maranguape. Percorreram, do Rio a Salvador , uma
distância de
1 232 km. Sabendo que a distância do Rio a
Maranguape é de
2 625 km, quantos quilômetros faltam para
chegarem ao seu destino?

bocaberta.org

- 6º Ano

guia.uol.com.br

MATEMÁTICA

maps.google.com.br

Maranguape é um
município brasileiro do estado do
Ceará, localizado próximo à região
metropolitana de Fortaleza.

Coordenadoria de Educação

Jovem

22

D

C

A
b) 16 + [ 10 – (18 : 3 + 2 ) + 5 ] =

c) 25 - [ 12 – ( 3 x 2 + 1 )] =

B

Coordenadoria de Educação
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_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

- 6º Ano

a) 100 – 3 x { 5 + 8 : 2 – [ 8 – 3 x ( 7 – 6 ) ] } =

d) 50 – 2 x { 7 + 8 : 2 – [ 9 – 3 x ( 5 – 4 ) ] } =

MATEMÁTICA

bocaberta.org/2012

Calcule as expressões abaixo,
use os resultados como dica para
descobrir quem são os
personagens do Chico Anísio.

88 – Pantaleão ( )
40 – Painho ( )
23 – Tim Tones ( )
20 – Haroldo ( )
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1- Para a sua festa de aniversário, ALBERTO ROBERTO comprou 7
garrafas de suco de laranja e 9 de suco de manga.
A garrafa de suco de laranja custou o dobro do preço da garrafa do suco
de manga. Se ele pagou R$ 27,00 por todas as garrafas de suco de
manga, quanto ele gastará ao todo, acrescentando o preço da laranja?

__________________________. Isto é, cada garrafa de suco de manga custa R$ ___________.
2º ) O preço da garrafa de suco de laranja é o dobro do preço do suco de manga. Então, vamos ____________________
o preço da garrafa de suco de manga por _________, então ________________. Cada garrafa de suco de laranja
custa R$ ______________.

________ + ________ = _________

Resposta: ALBERTO ROBERTO gastou ________________ no total.

2 – Numa sala de cinema, há 532 lugares. Já estão
compradas 10 filas de 30 poltronas em cada uma.
Quantos lugares disponíveis ainda há no cinema?

3- Carla comprou 4 cadernos por R$ 3,00 cada um e duas
agendas por R$ 7,00 cada uma. Pagou com uma nota de
R$ 50,00. Quanto recebeu de troco?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

3º) Se ele pagou R$ 27,00 pelo suco de manga e ___________________ pelo suco de laranja, Vamos ____________
para achar o valor total da despesa.

- 6º Ano

ALBERTO ROBERTO comprou ______ garrafas de suco de laranja. Vamos multiplicar ____ x ______ = ______.
Com as 9 garrafas de suco de laranja, ele gastou ________________.

MATEMÁTICA

bocaberta.org

1º) Se 9 garrafas de suco de manga custaram _______________, então, vamos _____________
para encontrar o preço de 1 garrafa de suco de manga.

Coordenadoria de Educação

Vou fazer uma
festa de
aniversário e eu
serei a estrela
dessa festa!
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a) 49 = ________________

c) 81 = _____________

e) 100 = _________________

b) 25 = ________________

d) 121 = ____________

f) 625 = _________________

2 – O Senhor Santos quer cercar a sua horta. Ele pretende comprar uma
quantidade de arame suficiente para fazer uma cerca com 3 fios de cada lado.
Quantos metros desse material ele deverá comprar, sabendo que a superfície
da horta, que tem a forma quadrada, é de 169 m².?
A horta tem a forma quadrada, com ____ lados _________ .

A radiciação é a operação
inversa da potenciação.

Iremos utilizar a ___________________ para descobrir .

169  _____________________________________________________

Costuma-se indicar:

A horta tem ______ m de lado. Então, o perímetro da horta é
____ + _____ + ____ + ______ = _______

3º BIMESTRE / 2012
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A área de um quadrado, como já vimos, é a multiplicação de
2
__________ x ____________ ou l .
Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 169?

MATEMÁTICA

169 m²

Coordenadoria de Educação

1 – Encontre a raiz quadrada de:

Como a cerca será formada por 3 fios de arame, vamos _______________
__________ x 3 = ____________.
O Sr. Santos terá que comprar _________________ de fios de arame.

Pois, ___ x ___ = ____ = ___

25

entretenimento.uol.com.br

Tenho um terreno para construir uma praça.
Esta praça tem forma retangular, com lados
medindo 18 metros e 50 metros.
Mas eu, Justo Veríssimo, deputado ilustre, só vou
aprovar as obras, se a forma desta praça for quadrada!

Coordenadoria de Educação

terceirotempo.bol.uol.com.br

Sou João Pessoa do Limoeiro e conhecido como Coronel
Limoeiro, fazendeiro.

E agora? Como podemos ajudar
o CORONEL LIMOEIRO?

a)
400 cm²

2º) Para que a praça tenha a forma quadrada, seus lados devem ser
_____________________.

3º) Utilizando a _____________________, temos:

900 

________ porque ______ x ______ = ______

Então, os lados da praça quadrangular devem ser de ________ m.

b)

c)

289 cm²

d)
256 cm²

3º BIMESTRE / 2012

_________ x ___________ = __________________

- 6º Ano

1º) Vamos calcular a área da superfície da praça retangular.

2 – Determine o comprimento do lado
dos quadrados a seguir:

MATEMÁTICA

guia.uol.com.br

225 cm²
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chicoanysio.com

Idosos, gestantes, profissionais da saúde
e crianças entre 6 e 24 meses de vida
podem se vacinar.

Coordenadoria de Educação

O plantão do Jornal Chico City informa:
A Secretaria de Saúde de Maranguape recebeu do
governo estadual uma remessa de 137 538 doses de
vacina contra a gripe.

Quantas doses de
vacina receberá cada
posto? Haverá sobra?

As doses da vacina serão distribuídas, igualmente, entre os 9
Postos de saúde da cidade.

guia.uol.com.br

- 6º Ano

Vamos verificar se o
número de doses é
divisível por 3.
guia.uol.com.br

Como o resto é zero, não haverá sobra
de vacina e cada posto receberá
_____________ doses.

MATEMÁTICA

137 538 9

E se fossem distribuídas apenas
em 3 postos de saúde?

3º BIMESTRE / 2012

Vamos verificar se 135 538 é divisível por 9.

Se fossem distribuídas em apenas 3 Postos de Saúde, ______
haveria sobras.
Como o resto foi _______, podemos dizer que o número de doses
é divisível por _____.
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1- Quais destes números são divisíveis por 2?
58 - 62 - 93 - 106 - 688 - 981 - 1 000

Porque eles são __________________________________________.
2 – Verifique se os números abaixo são divisíveis por 3. Justifique sua resposta.

Veja algumas dicas para a
divisibilidade:

a) 72 _______________________________________________________________.

Por 2: quando ele é par.
98

34

70

236

c) 96 ________________________________________________________________.

Por 3: quando a soma dos
seus algarismos é divisível
por 3.

d) 4 932 ______________________________________________________________.

33 = 3 + 3 = 9

3 _ Quais dos números a seguir são divisíveis por 5?

9 é divisível por 3

83 - 45 - 678 - 840 - 1 720 - 1 089 - 4 735 - 8 310

Por 5 :quando o número
terminar em 0 ou 5.
360

Porque _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________.
4 – Qual o algarismo de menor valor que deve ser colocado no lugar de x, para obter
um número que seja:

465

Por 10 quando terminar
em zero.
200

a) Divisível por 10? _____

c) Divisível por 2? __________

b) Divisível por 3? _____

d) Divisível por 5?__________

40
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b) 83 _______________________________________________________________.

- 6º Ano

43 -

MATEMÁTICA

guia.uol.com.br

Coordenadoria de Educação

Veja no “Fique Ligado!!!” algumas regras que permitem verificar, sem
efetuar a divisão, se um número é divisível por outro e aplique-as nos
exercícios abaixo.

5 000
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estadao.com.br

Preciso saber quais são os divisores
comuns dos dois números naturais 20 e 30.

Para ajudá-lo,
precisamos
descobrir os
divisores de cada
número.

guia.uol.com.br

Divisores de 20.

20

1

20

20

2

3

20

4

Coordenadoria de Educação

Meu nome é Popó e preciso da
ajuda de vocês.

Então, faremos o mesmo
com o número 30.

20

9

20

20

20

6

10

20

7

11

20

8

20

20

- 6º Ano

5

Agora, entre os divisores de
20 e de 30, quais são os
números comuns?
guia.uol.com.br

0

Os divisores comuns de 20 e 30 são:
Podemos dar continuidade a estas contas até
o divisor chegar a 20.
Em todas as divisões exatas, ou seja que têm
resto igual a zero, os divisores fazem parte
do conjunto de divisores do número 20.

guia.uol.com.br

D(20) = { _________________________}

MATEMÁTICA

20

3º BIMESTRE / 2012

D (30) = { ____________________________}

___________________________.
Observe que o número _____
é o maior divisor comum de 20
e 30, chamado de MDC.

29
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____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

3 – Ache o MDC dos números abaixo:
a) MDC ( 216, 180) = ________________
b) MDC ( 48, 54) = __________________
c) MDC ( 36,48,128) = ______________

Coordenadoria de Educação
3º BIMESTRE / 2012

2 – Tenho uma folha de cartolina com um lado medindo 80
centímetros e o menor medindo 60 centímetros.
Quero dividir essa folha em quadradinhos iguais. Dividindo a
cartolina em quadradinhos, não deve sobrar nenhum pedaço. Os
quadradinhos precisam ter o maior tamanho possível. O que
devo fazer?

- 6º Ano

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Chama
-se
Máximo
Divisor Comum, ou MDC,
de dois ou mais números
naturais,
diferentes
de
zero, e maior número
entre os divisores comuns.

MATEMÁTICA

1 – Quero aproveitar o máximo de duas
tábuas, cortando-as em pedaços de mesma
medida, sem perder madeira. As tábuas
medem 90 cm e 126 cm. Qual o
comprimento de cada pedaço após o corte?

d) MDC ( 8,25) = ___________________
e) MDC ( 50, 75) = __________________
f) MDC ( 56,84,210) = ______________
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Duas linhas de ônibus passam por
ela. A linha A de 6 em 6 minutos e a
Linha B de 9 em 9 minutos.

Se, às 9h, os dois ônibus passam pelo mesmo
ponto, como saber o próximo horário de encontro?

M(6) = { 0, 6, 12, _________________}

3º BIMESTRE / 2012

guia.uol.com.br

MATEMÁTICA

Como vocês podem ver, a lista
de múltiplos é infinita.

- 6º Ano

Mais notícias a qualquer
momento no Jornal do Lobo.

Às 9 horas, passaram os dois
ônibus nesse ponto. A que horas
voltarão a passar juntos?

1º) O ônibus A passa de 6 em 6 minutos (múltiplos de 6):

Coordenadoria de Educação

centraldenoticias.wordpress.com

noticias.r7.com

Acaba de ser inaugurada a Curva Chico
Anísio, aquela que não acaba nunca.

O menor múltiplo comum entre 6 e 9 é __________
2º) o ônibus B passa de 9 em 9 minutos (múltiplos de 9).
M (9) = { _____________________________________}
O menor múltiplo comum (MMC) é ________.

Então, às __________________, voltarão a passar
juntos.
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Para isso, vamos encontrar os múltiplos de 8 e 10
M (8) = { ______________________________________}
M (10) = { _____________________________________}
O menor múltiplo comum entre 8 e 10 é __________.
Há na excursão ________pessoas.

4– Um relógio A foi programado para tocar a cada 15
minutos. Outro relógio B foi programado para tocar a
cada 25 minutos. Qual é, em horas, o menor intervalo
de tempo decorrido entre os dois toques simultâneos
dos relógios?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

1 - Para a realização do passeio, preciso formar grupos de, no
mínimo, 8 pessoas, e, no máximo, 10 pessoas. Quantas vagas
possuo para realizar o passeio?

__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Coordenadoria de Educação

Eu estou aproveitando a minha vida!
Vou viajar com a turma da MELHOR IDADE do bairro.

O carro percorre o circuito em 210 segundos, e a
moto em 280 segundos. Depois de quanto tempo,
em minutos, o carro e a moto passarão juntos
novamente?

- 6º Ano

Respeite o próximo, que dentro
de você será sempre primavera.
E aproveite a vida!

3 - Um carro e uma moto partem juntos do ponto
inicial do circuito de um autódromo.

MATEMÁTICA

centraldenoticias.wordpress.com

Meu nome é Jesuíno, o Profeta.

2 - Calcule em seu caderno:
a) MMC (30,75) = _________________________________

c) MMC ( 66, 102 ) = ________________________

b) MMC ( 18,60) = ________________________________

d) MMC ( 36, 54, 90) = ______________________
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bocaberta.org

Eu, Veridiano Silva,
sou bonitinho, bonitinho...

Vamos fazer uma dobradura?

Pegue uma folha de papel e dobre ao meio.
Pinte uma das partes. Ficou assim?

1
3

1 parte pintada (numerador)
(um terço)
3 partes divididas (denominador)

Coordenadoria de Educação

Vou dividir outra folha. Agora,
em três partes iguais e pintar
uma parte.

Veja o que eu fiz agora!

Escrevemos a fração

guia.uol.com.br

1
2

1
2

3 ____________________.
4

Veja como escrevemos uma fração. Por exemplo:

(um meio) para indicar a parte do
papel que Silva pintou.

Uma parte pintada (numerador)
Folha dividida em duas partes (denominador)

3
5

Numerador: indica o número de
partes do inteiro que estão sendo
consideradas.

3º BIMESTRE / 2012

apenas ____ partes.

Pintei a metade da folha.

MATEMÁTICA

em _____ partes e pintada

guia.uol.com.br

- 6º Ano

A folha de papel foi dividida

(três quintos)
Denominador: indica o número de
partes em que o inteiro está sendo
dividido.

33

b)

________________________
________________________

2 - Observe a figura:

a) Em quantas partes o retângulo foi
dividido?
______________________________.

b) Cada uma dessas partes representa que fração do retângulo?
___________________________________________________________.
c) A parte pintada representa que fração do retângulo?
___________________________________________________________.

4
6
2
7
5
8
7
9

Quatro sextos

Dois sétimos

Cinco oitavos

Sete nonos

Para nomear frações com
denominadores maiores que 10,
mas diferentes de 100, 1 000,
10 000,...
Usamos a palavra avos.

3º BIMESTRE / 2012

c)

________________________
________________________

- 6º Ano

________________________
________________________

Para ler uma fração, devemos
observar seu numerador e seu
denominador.
Para denominadores menores
do que 10, cada fração é lida
de uma maneira diferente.

MATEMÁTICA

a)

Coordenadoria de Educação

1 - Escreva a fração correspondente à parte pintada, em forma
numérica e depois com palavras.
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Se cada um de nós
comer 2 pedaços,
ainda sobrará algum
para o Chico.

Vamos partir em10
pedaços iguais.

bocaberta.org

saboridades.net

Cada fatia dessa pizza
corresponde a um décimo
de toda a pizza inteira.

Sobra quanto?

Coordenadoria de Educação

Os amigos de Chico Anísio fizeram uma surpresa para ele: compraram uma pizza.

O zero indica que
não há unidades
inteiras.

Pizza inteira.
Pedaço da pizza.

O algarismo 1 representa uma
parte da unidade que foi
dividida em 10 partes iguais.

Quando escrevemos um número, usando a vírgula,
estamos escrevendo-o em sua forma decimal.
Chamamos esse número de número decimal.

Quando dividimos a unidade
ou o inteiro em 10 partes
iguais, cada parte corresponde
a

1
10

da unidade, do inteiro.

1
10

= 0,1 ou um décimo

Indica a décima parte da
unidade ou do inteiro.
guia.uol.com.br
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: 10

1
0, 1

MATEMÁTICA

guia.uol.com.br
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Na escrita 0,1, a vírgula separa a parte inteira do
número de sua parte decimal.
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1 - Escreva uma fração e um decimal para
representar a parte do quebra-cabeça que cada
amigo do JOVEM já montou em relação ao total de
peças do quebra cabeças.
a) Silva não gosta de quebra cabeças. Ele montou 23
peças.
___________________________________________
___________________________________________
b) Justo Veríssimo foi o mais rápido e usou 51 peças.

Coordenadoria de Educação

Depois do lanche, os meninos
foram montar um quebra- cabeça
do Chico de 100 peças quadradas
de mesmo tamanho.

____________________________________________
____________________________________________

2 - Relacione o número decimal à fração correspondente.

100

1
0,

: 100

1
100

0

1

= 0,01 ou um centésimo e indica a
centésima parte da unidade ou do inteiro.

0,15

0,89

0,3

0,48

( A )

( B )

( C )

( D )

89
100

3
10

48
100

15
100

(

(

(

)

(

)

)

)

3º BIMESTRE / 2012
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____________________________________________
____________________________________________

MATEMÁTICA

Quando dividimos a unidade ou o inteiro
em 100 partes iguais, cada parte equivale
a 1 da unidade ou do inteiro.

- 6º Ano

c) Alberto Roberto completou as peças que faltavam.
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1
1000

0

1

= 0,001 ou um milésimo e indica a milésima
parte da unidade ou do inteiro.

1 – Que fração do cubo maluco de João corresponde à:

2 – Observe a parte pintada de cada figura. Que fração
falta para completar um inteiro?

a) 13 cubinhos?
_______________________________________________

a)

b)

3º BIMESTRE / 2012

1
1000

0

- 6º Ano

partes iguais, cada parte equivale a

: 1000

MATEMÁTICA

Quando dividimos a unidade ou o inteiro em 1 000

1
0,

Coordenadoria de Educação

Tudo bem, Silva!
Mas você sabe que não pode
perder nenhuma peça.
Afinal, ele tem 1 000 cubinhos
do mesmo tamanho.

portalsaofrancisco.com.br

bocaberta.org

Hummmmmm...
Eu também quero jogar
cubo maluco.

b) 30 cubinhos?
_______________________________________________

c) 548 cubinhos?
______________________________________________

c)

37

Escreva ,com palavras, a quantia correspondente a cada
item:

a) 42,571
a)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Coordenadoria de Educação

1 -O SISTEMA MONETÁRIO é um bom exemplo
do uso dos números decimais.

2 – Usando o quadro valor de lugar, escreva, com
palavras, os números decimais abaixo.

c) 101,2
____________________________________________
____________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

b)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

- 6º Ano

____________________________________________
____________________________________________

MATEMÁTICA

casadamoeda.com.br

b) 23,15

d) 5,09
c)
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
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1 – Que número decimal está marcado na reta numérica?

4 - Em uma maratona, os corredores tinham de percorrer
3 km, entre uma escola e uma igreja. Joaquim já
percorreu 1,9 km, Marcos percorreu 2,4 km, Mateus
percorreu 1,5 km e Joaquim 2,8km.

Coordenadoria de Educação

Os números decimais também podem ser representados
na reta numérica. Observe.

B) Marcos

C) João D) Joaquim

3 – Represente os seguintes números na forma decimal:
a) Quatro inteiros e onze milésimos.
______________________________________________
b) Quatro inteiros e onze centésimos
______________________________________________

c) 30 + 4 +

7
1
+
10
1000

3º BIMESTRE / 2012

A) Mateus

MATEMÁTICA

Qual é o corredor que está representado pela letra L?

- 6º Ano

2 - Na reta numérica abaixo, o ponto identificado pela seta
representa que número decimal?

______________________________________________
d) 4 dezenas +8 unidades + 6 décimos + 1 milésimo
______________________________________________
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bocaberta.org

2 inteiros = 2 ou 2,0 ou 2,00...

Metade = 0,5 ou 0,50 ou 0,500...

Onze inteiros e vinte centésimos = 11,20 ou 11,2 ou 11,200...

Coordenadoria de Educação

Se você acrescentar ou tirar zeros do final de um
número decimal, não vai alterar o seu valor

1º) comparo os inteiros:

7=7

2º) comparo os décimos: 5 = 5
3) comparo os centésimos : 9 >7
Logo 7,59 > 7, 573
Então, o caminhão do Sr. Alfredo pesou mais do que o
caminhão do Sr. Rafael.

> (maior que)

< (menor que) = (igual)

a) 8,300 ________ 8,3
b) 40,16 ________ 40,69

3º BIMESTRE / 2012

Vamos comparar os números decimais 7,59 e 7,573

1 - Compare cada par de números decimais, e
complete usando os sinais:

MATEMÁTICA

Os dois valores estão escritos como
números decimais e referem-se à
mesma unidade, a tonelada.
Como saber qual o maior?

- 6º Ano

A pesagem do caminhão do Sr. Alfredo, com sua carga, registrou 7,59 toneladas. Já a do Sr.
Rafael registrou 7,573 toneladas. Que caminhão pesou mais?

c) 56,8 ________ 56,9
d) 53,7
e) 8,4

________ 53,78
_________ 2,99
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Vamos comparar os decimais _________ e ________.
1º) os inteiros _________________________

_____________________________________________
_____________________________________________

2º) os décimos _________________________
Então ______________ > _______________.
2 - Em uma competição de salto em distância, as três
melhores marcas foram:

5 - Que balança está registrando a menor medida de
massa: a balança da jaca ou a balança das bananas?

Coordenadoria de Educação

1 - Um carro cinza tem 3,77m de comprimento.
O carro vermelho tem 3,84m de comprimento.
Qual deles é o mais comprido?

4 - Nas férias, Silva costuma jogar basquete em um
ginásio de esportes.
Depois de fazer algumas medições, ele descobriu que a
altura da cesta de basquete é de 3,05 m de altura e a
altura da rede de vôlei varia um pouco: a do masculino é
2,42 m e a rede do feminino é de 2,24 m. Coloque estes
números decimais em ordem decrescente.

lojinha.com.br

1º lugar: ____________

Jovem: 7,18 m

__________________________________________

Silva : 6,95 m
Nicanor: 7,93 m

6 - A CPU de um computador tem 45,2 cm de altura.
Ela caberá em um rack cuja altura disponível do espaço
para a CPU é de 47,5 cm? Por quê?

3º BIMESTRE / 2012

3º lugar: ____________

MATEMÁTICA

futmesabrasilia.blogspot.com

- 6º Ano

2º lugar: ____________

3 – Qual é o lápis de ponta mais grossa: o de ponta 0,5mm
ou o de ponta 0,7mm?

__________________________________________________________
__________________________________________________________
________________________________________________ __________________________________________________________
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Pastel de carne: R$ 2,50
Pastel de queijo : R$ 2,00
Caldo de cana: R$ 2,50

Um cliente pagou 1 pastel de carne,
1 pastel de queijo e um caldo de
cana com uma nota de 10 reais.
Quanto devo dar de troco?
Vamos usar a operação da _________________
para descobrir o total dos gastos.

Coordenadoria de Educação

Oi, pessoal!
Sou o Alfacinha estou vendendo
pastel com caldo de cana.
Uma delícia!

atoseatitudes.blogspot.com

1
+

2 , 5
2 , 5
2 , 0

0
0
0

7 , 0

0

O valor do consumo foi de ________________ reais.

Agora, com a _____________________
achamos o valor do troco.

10 , 0 0
- 7 , 0 0

3º BIMESTRE / 2012

Coloco vírgula embaixo de vírgula, parte inteira
embaixo de parte inteira, décimos embaixo de
décimos, centésimos embaixo de centésimos e
assim por diante. ..Veja!

MATEMÁTICA

Vamos ver agora como efetuar a
adição usando os números
decimais.

- 6º Ano

_______________ + ______________ + ______________.

Resposta: Alfacinha terá que
devolver , como troco,__________.
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Conheça as partes do boi

juraemprosaeverso.com.br

Picanha - R$ 29,78
Contrafilé - R$ 16,00
Lagarto - R$ 12,55
alibaba.com

Alcatra - R$ 16,75

Coordenadoria de Educação

Vou fazer um churrasco para os meus
amigos. Fiz uma pesquisa de preço
do quilograma da carne. Veja!

Fraldinha - R$ 12,29

_______________________________________________
_______________________________________________
2 – De quanto será o troco se um quilograma de picanha
for pago com a nota abaixo?

3º BIMESTRE / 2012

3 – Se comprar um quilograma de cada tipo de carne,
quanto vou pagar?

MATEMÁTICA

______________________________________________
______________________________________________

- 6º Ano

1 - Quanto custa 1quilograma de picanha e um
quilograma de contrafilé juntos?

eduardoaraujoescreve.blogspot.com

______________________________________________
______________________________________________
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Para resolver este problema, precisamos da operação

No total, ele percorreu quantos quilômetros?

de ______________________ de números decimais.

_______________________________________________
_______________________________________________

Usando a tabela abaixo, podemos notar que falta um
número na casa centesimal.
4 – Em determinada semana, de 2ª a 6ª feira, veja quanto
um caminhão transportou de cana-de-açúcar se as cargas
durante a semana foram:
?
7

Para efetuar a adição ou subtração de
números decimais, devemos
completar as casas com__________.

a) 2ª feira: 8,35 toneladas.
b) 3ª feira: 0,25 toneladas a mais do que na 2ª feira.
______________________________________________
c) 4ª feira: 4,3 toneladas a menos que na 3ª feira.

5 , 50
- 3 , 27

______________________________________________
d) 5ª feira: 3,4 toneladas a menos que na 2ª feira.

Assim, ainda serão descarregadas ______________
toneladas.
2 – Efetue, em seu caderno, as operações abaixo.
a) 4, 879 + 13, 14 = _________________________
b) 2,59 – 0,875 = ___________________________

______________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

5
2

- 6º Ano

5 ,
3 ,

Coordenadoria de Educação

3- Um atleta em treinamento percorreu 3,255 km a pé e
15,28 km de bicicleta.

MATEMÁTICA

1 - Um caminhão transportou uma carga de 5,5
toneladas. Já foram descarregadas 3,27 toneladas.
Quantas toneladas serão descarregadas?

e) 6ª feira: 6,8 toneladas.
f) Nesses cinco dias, ao todo, quantas toneladas esse
caminhão transportou?
______________________________________
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nelsondafarmacia.blogspot.com

Podemos representar a altura do jogador Damião usando as frações

23
23
m2
m
100
100
23
100

é chamada de forma mista.

Nela,há a representação de uma parte inteira e de uma fração
da unidade.

NÚMERO MISTO é aquele
que apresenta uma parte
inteira e uma parte fracionária.

denominador

Parte inteira

1 inteiro

+

1 inteiro

+

23
100

=

2

23
100

Parte fracionária

Leitura, por palavras, da fração: ____________________________________

Parte inteira
numerador

5
1
1
 1  1
4
4
4
Parte
inteira

Parte
fracionária

3º BIMESTRE / 2012

2

- 6º Ano

Essa forma de escrever

MATEMÁTICA

2m 

45

(_______________________)

tem o numerador maior que o denominador,
ou seja representa ________ inteiros e
a ____________ de um inteiro.

chicoanysio.com

Para obter quatro partes de meio inteiro, fazemos:

Vocês sabem?
Aparente é aquilo
que parece mas
não é.

São dois ____________________ .

2
4
 1  (2 : 2)  1,  2  (4 : 2)  2
2
2

Como,

Esta fração é uma fração aparente.
A fração

1
2

( _______________________) tem o numerador

menor que o denominador, não representando todo o inteiro.
É chamada de fração própria.

7
4
A fração imprópria é
aparente quando
corresponde a inteiros

6
6

ou
1 inteiro

FRAÇÃO PRÓPRIA é
quando o numerador é
menor
do
que
o
denominador, ou seja,
representa
parte
do
inteiro.

3º BIMESTRE / 2012

É portanto, um exemplo de fração imprópria.

FRAÇÃO IMPRÓPRIA é
aquela que representa um
inteiro ou mais de um
inteiro.

Coordenadoria de Educação

alunosonline.com.br

5
2

- 6º Ano

A fração

MATEMÁTICA

Observe esta fração.

3
4

46

a) 8

2

(

)

b)

3
( )
6

c)

6
3

(

)

d)

15
3

(

)

3 - A biblioteca da escola recebeu 60 livros novos:
25 de histórias infantis, 8 de poemas, 13 de
aventura e o restante de pesquisas. Escreva, na
forma de fração, a quantidade de livros novos
correspondente aos itens a seguir:
a) livros de histórias e de poemas juntos

2 – Represente, com desenhos, as frações impróprias a seguir.

b) livros de pesquisa

Coordenadoria de Educação

1 – Classifique as frações em: próprias (P) impróprias (I) e
circule as frações aparentes.

c) livros de aventura e de pesquisa juntos

a)

b)

B)

3º BIMESTRE / 2012

A)

MATEMÁTICA

c)

- 6º Ano

Represente, com números mistos, a medida de cada barrinha.

d)

C)
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Duas ou mais frações são
equivalentes quando
representam a mesma
parte do inteiro (todo).
Se multiplicarmos ou
dividirmos os termos de
uma fração por um
mesmo número diferente
de zero, obteremos uma
fração equivalente à
primeira.

Olhando as figuras, você
pode observar que a
parte pintada
corresponde a mesma
quantidade.

3
1
1
x
=
3
2
2
globoesporte.globo.com

2
2 :
=
6
6

Como você representaria
Veja como podemos encontrar
frações equivalentes:

2
2

=

3
6

=

1
3

3º BIMESTRE / 2012

2
8
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4
16

- 6º Ano

1
4

MATEMÁTICA

Que maravilha!
Vamos comer pizza!
Veja como cada um está pensando na sua fatia!

3 ?
12
48

1 - Indique uma fração equivalente a:
5 - Responda:

com numerador 15,

5 x ___  15, logo, também, multiplica mos 6 por ___.

b)

7
com denominador 50,
10

10 x ___  50, logo, também, multiplica mos 7 por ___.

2 - Uma fração com numerador 8 é equivalente a

2 . Que fração é essa?
7
4 20
e
3 15

são frações equivalentes?

2
de R$ 108, 00 tem o mesmo valor
3 10
que
de R$ 108,00?
12
c)

MATEMÁTICA

- 6º Ano

b)

3º BIMESTRE / 2012

5
6

Coordenadoria de Educação

a)

4 - Considere as frações:

10
16

15
32

60 80
64 128

Risque as equivalentes a

5 .
8

49

4 - Uma fração equivalente a 2
fração é essa?
7

a)

1
4

b)

2
__________ _________ _________
5

5 - Qual a fração equivalente a

5 _________ _________ _________
20

____________________________________________________

__________________________________

6 - Calcule:
a)

Agora, é com você!
a) Pinte 1
2

do hexágono A;

1
3

do hexágono B e

3
6

cujos termos somam 56?

3
5

de R$ 250,00

b)

2
13

de R$ 156,00

c)

12
20

de R$ 800,00

do hexágono C

b) Os hexágonos ____ e ____ têm a mesma parte.
c) A parte que você pintou do hexágono B corresponde à fração ____ do
hexágono C.

3º BIMESTRE / 2012

2 - Observe estes hexágonos. Todos possuem o mesmo tamanho.
Veja como eles foram divididos.

3
4

- 6º Ano

c)

_________ _________ _________

Coordenadoria de Educação

, tem numerador 10. Que

MATEMÁTICA

1 – Escreva três frações equivalentes a :

50

Como poderemos saber qual é a maior fração?
Com as figuras é fácil. Mas como fazer sem elas?
Se as frações tivessem denominadores iguais,
seria simples compará-las. Mas como não têm, a
equivalência de frações será a solução!.
Vamos multiplicar as frações para que
tenham o mesmo denominador.

1
2

X4=
X4=

4
8

3
4

X2= 6
X2= 8

3
4

1
2

1 - Compare as frações e use o sinal de maior (>) , de
menor (<) , ou de igual (=)

a)

3
5

b)

c)

9
4

9
5

f)

4
5

3
4

g)

3
4

3
5

4
5

e)

8
10

5
10

23
40

11
40

15
60

8
60

Agora, fica mais fácil comparar as frações;
d)
Olhando os numeradores , vemos

h)

5
5

2
2

3º BIMESTRE / 2012

3
4
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e

- 6º Ano

1
2

MATEMÁTICA

estadao.com.br

Os retângulos ao lado são iguais.
Cada um deles foi dividido em partes iguais.
Compare as figuras, representadas pelas frações

que _______ > _______

51

D(18) = {__________________________________________________________}
D(90) = {_________________________________________________________}
MDC (18,90) = {__________________________}
Vamos dividir o numerador e o denominador por ______.

18
90



24
36

b)

Simplificar uma fração é
encontrar
uma
fração
equivalente,
mas
com
termos menores.
1
A fração
não pode ser
2
mais simplificada. Quando
isso acontece, dizemos que
a fração é irredutível.

1- Simplifique as frações:
a)

24
12
6
1
:2= :2=
:2=
48
24
12
2

18
24

c)

24
48

d)

Coordenadoria de Educação

Quando
dividimos
o
numerador
e
o
denominador de uma fração
por um mesmo número
(diferente de zero), estamos
simplificando uma fração.

Vamos encontrar um
número que divida ao
mesmo tempo 18 e 90.
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Vamos achar o MDC
de 18 e 90.

18
90

- 6º Ano

estadao.com.br

Como podemos reduzi-la?

MATEMÁTICA

18
90

Hummmmm...
Esta fração parece muito grande!

15
20
52

anutricionista.com

sc5.com.br

30
100

___________________.

Quinze por cento
A cada R$ 100,00,
houve um acréscimo
de R$ 15,00.

A cada R$ 100,00 de
compras, há __________
____________________
____________________

E 100% ( _____________________) quanto é?

100% é

100
100 , ou seja, a _________________ .

100
.
100
50
50% é a metade do
100
total.

100% é o total
83% representa

83
100

ou 83 em 100. Se
tivéssemos 100 litros de
sangue, 83 seriam de àgua.
____________________
____________________

25
25% é o total dividido
100
por 4.
10
10% é o total dividido
100
por 10.

1% é o total dividido
por 100.
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30% representa

O símbolo %
significa centésimos.

- 6º Ano

15% representa 15
100

As porcentagens
correspondem a frações
de denominador 100 ou
frações equivalentes a
elas.
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A porcentagem de água no
nosso sangue é de 83%

O litro da gasolina teve
um aumento de 15%.

MATEMÁTICA

chicoanysio.com

Você já percebeu que muitas informações que recebemos
são dadas por meio da porcentagem?

1
100
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b)

____________ d)

22
100

40
100

__________

__________

2 - Escreva, na forma de porcentagem, os decimais.
a) 0,85 ____________

c) 0, 32

____________

b) 0,12 ____________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

5 - Aos 10 anos de idade, uma criança precisa dormir
10 horas por dia. Aos 16 anos, pode dormir 10% a
menos. Quantas horas , portanto, precisa dormir um
jovem de 16 anos?
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

d) 0,98 __________

3 - Em uma prova com 20 questões, quantas delas um
aluno precisa acertar para obter 50% da nota máxima?
E 75% da nota máxima?

3º BIMESTRE / 2012

75
100

____________
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c)

3
100

MATEMÁTICA

a)

4 - A madeira leva 6 meses para ser decomposta pela
natureza. Os restos inorgânicos podem levar um tempo
100% maior. Quantos anos , portanto devem ser
necessários para decompor a lata de alumínio?

- 6º Ano

1 - Escreva, na forma de porcentagem, as frações.

_______________________________________________
_______________________________________________

caririnoticia.com.br

Homenagem ao grande artista
Chico Anísio.
A ele, o nosso muito obrigado.
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