
LISTA DE EXERCÍCIOS DE MATEMÁTICA 

 (6 Ano-P8-1bi-2012)-Prof Marcelo L., Marcelo C. e Natália. 

 

1)Carlinhos faz caminhada todos os dia, se ele anda em uma semana 21km, 

quantos metros ele anda por dia? 

2)A escola onde estudo tem 12.000 mm de frente. Qual o valor dessa medida 

em metros? 

3)Para colar um cubo de lado 12cm, são necessários quantos metros de fita 

adesiva? (assuma que as fitas serão passdas em todas as arestas) 

4)Uma pirâmide de base triangular tem quantas arestas? Quantas faces? 

Quantos vérices? 

5)Classifique os seguintes poliedros em número de faces, vértices e arestas. 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

 



 

6) Faça as conversões: 

a) 7,3 km em m  

b) 8,9 m em cm  

c) 74 dm em cm  

d) 2,3 cm em mm  

e) 681 cm em dm  

f) 4786 m em km  

g) 836 cm em dm  

h) 2,73 dm em cm  

i) 154 cm em m  

j) 0,94 m em cm  

l) 0,81 cm em dm  

m) 3,97 cm em m  

7) Qual a principal característica de um poliedro regular? 

8) A sua sala de aula é um poliedro, com base nessa informação responda: 

a)É um poliedro convexo? 

b)É um poliedro Regular? 

c) Quantas arestas ? 

d) Quantas faces? 

e)Quantos vértices? 

f) A face oposta a janela é? 

g) A face oposta ao chão é? 

9) Escreva o valor posicional ( ou relativo) que ocupa o algarismo destacado 
em cada numeral: 

a) 242: ____________     b) 31: _____________             c) 623: ____________ 

d) 827: ____________     e) 543: _____________           f) 811: ____________ 

g) 20: _____________     h) 1809: ____________           i) 4739: ___________ 

10) Observe novamente o numeral: 

23 

Quantos algarismos formam este numeral? _______________ 



Quais são eles? __________ e ___________ 

Já vimos que dependendo da posição que o algarismo ocupa no numeral ele 
possui um valor relativo. 

Vamos agora considerar estes mesmos algarismos independentes da ordem 
que eles ocupam no numeral: 

           - Qual é o valor do algarismo 3? ______________ 

           - Qual é o valor do algarismo 2? ______________ 

11) Observando o numero 629, responda: 

a) Qual é o valor absoluto do algarismo 6? ___________________ 

b) Qual é o valor absoluto do algarismo 9 ___________________ 

c) Qual é o algarismo de maior valor absoluto? ___________________ 

d) Qual é o algarismo de menor valor absoluto? ___________________ 

e) Qual é o valor relativo do algarismo 9? ___________________ 

f) Qual é o valor relativo do algarismo 2? ___________________ 

g) Qual é o algarismo de menor valor relativo? ___________________ 

h) Qual é o algarismo de maior valor relativo? ___________________ 

12) Complete com o valor relativo ou o valor posicional dos algarismos: 

a) 4 307 

4: ____________      _____________ 

3: ____________      _____________ 

0: ____________      _____________ 

7: ____________      _____________ 

b) 2 912 

2: ____________      _____________ 

1: ____________      _____________ 

9: ____________      _____________ 



2: ____________      _____________ 

 

 

 


