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RESUMO DA SEMANA 

 

   Olá aluno(a)  

Aqui você encontrará, um resumo para dar aquela força na resolução das atividades da tão 

fantástica matemática.  

Fique atento(a) ao conteúdo de cada aula, assim será mais fácil resolver cada exercício, ok!?! 

Bons estudos e vamos lá!!!!   

 

 

• AULA 11: EXPRESSÕES NUMÉRICAS – CONTINUAÇÃO DA AULA 10 

Expressão numérica é a representação matemática de um problema. É “pegar” todas as 

informações numéricas e organizar uma na sequência da outra, como se fosse uma“conta” só. 

Como serão várias continhas juntas, é preciso saber por onde começar, que conta fazer 

primeiro . A regra é: 

  

 

 

                                 da esquerda pra direita, qual aparecer primeiro  

                                  da esquerda pra direita, qual aparecer primeiro 

 Operações Sinais associativos 

1º Potência Parênteses (   ) 

2º Multiplicação e/ou divisão Colchetes [   ] 

3º Adição e/ou subtração Chaves {   } 

  

MATEMÁTICA 

 
6º 

ano 

Prezados Estudantes, 

Esta semana tivemos a oportunidade de estudarmos na Aula Paraná.  Para ajudá-los em seus estudos, você 

está recebendo o resumo dos conteúdos trabalhados durante essas aulas.  

Relembrando que tivemos 5 aulas: 11, 12, 13, 14 e 15, e aprendemos sobre: 

 



                                                                                                                                
 
 

Vamos transformar uma situação problema em uma expressão numérica. Veja: 

1. (Saresp-SP) A tabela abaixo indica a quantidade de doces que foi comprada para a festa de 

aniversário de Glorinha e a quantidade de doces que sobrou no final da festa. 

Doces Caixas compradas Doces em cada caixa Doces que sobraram 

Beijinho 2 215 325 

Brigadeiro 1 400 312 

 

Quantos doces foram consumidos na festa? 

 

Para os beijinhos: 

2 . 215 = 430, quantidade total de doces comprados 

Se tirarmos do total de beijinhos comprados a quantidade de doces que sobraram, saberemos 

a quantidade consumida do doce. 

430 – 325 = 105 beijinhos consumidos. 

Escrevendo como uma expressão numérica: 2 . 215 – 325 

Pensando da mesma maneira para os brigadeiros e juntando com a expressão dos beijinhos, 

temos: 

                (2 . 215 – 325) + (1 . 400 – 312) 

                     (430 – 325) + (400 – 312) 

                                  105 + 88 

                                                                193 

Resposta:  Foram consumidos 193 doces na festa de aniversário de Glorinha. 

 

2. Encontre o valor das seguintes expressões: (não esqueça da regra das prioridades) 

a) 85 : 5 + 3 . 15 – 50    b) [2³ + (24 – 3²) : 3 – 3]² 

        17 + 45 – 50         [8 + (24 – 9) : 3 – 3]² 

           62 – 50         [8 + 15 : 3 – 3]² 

              12                    [8 + 5 – 3]² 

                     [13 – 3]² 

               [10]² 

               100 



                                                                                                                                
 

 

Agora é com você! 

1) Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas individuais congeladas suficientes 
para o almoço deles durante 25 dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a 
quantidade de marmitas já adquiridas seria suficiente para um número de dias igual a: 
 
a. 10 
b. 12 
c. 15 
d. 18 
 

2) O resultado dessa expressão é 
 

{[16 – ( 4 : 4 ) ] : 3 }² . 2³ 
a. 8 
b. 16 
c. 150 
d. 200 
 

 

• AULA 12: CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE 

 

A divisão é a operação matemática que separa uma quantidade em partes iguais. 

Vejam esses dois exemplos de divisão:        

  

Divisão com resto diferente de zero                  Divisão com resto igual a zero, divisão exata 

 

A divisibilidade acontece quando o resto de uma divisão é igual a zero, isto é, quando a divisão 

é exata. 

 

 

 

 



                                                                                                                                
 

 

Efetue a divisão de 120 por 5 e responda: 

 

a) Qual é o quociente dessa divisão? 

24 é o quociente da divisão. 

 

b) Qual é o resto dessa divisão? 

    O resto dessa divisão é zero, a divisão é exata. 

 

A conclusão desse exercício é: 

120 é divisível por 5, pois a divisão foi exata. 

 

Sua vez! 

1) Sendo A o algarismo das unidades, determine os seus valores de modo que o número 

abaixo seja divisível por 6 

253A 

a) 0 e 1 

b) 4 e 7 

c) 5 e 3 

d) 2 e 8 

 

2) Sendo A o algarismo das unidades, determine os seus valores de modo que o número 

abaixo seja divisível por 3 

34A 

a) 2, 5 e 8 

b) 3, 4 e 6. 

c) 4, 6 e 8. 

d) 1, 5 e 8. 

 

 

 



                                                                                                                                
 

 

• AULA 13: CRITÉRIOS DE DIVISIBILIDADE 

 

Algumas regrinhas vão ajudar você na verificação da divisibilidade (ser divisível) sem 

realizar a conta da divisão. Veja: 

 

 

Consulte as regrinhas acima para responder o exercício. 

 

1. Das afirmações a seguir diga quais são as verdadeiras e corrija as falsas. 

a)Todo número divisível por 6 é também divisível por 2. 

VERDADEIRO 

 

b) Todo número par é divisível por 5. 

FALSO. Não todos, apenas aquele terminado em zero. 

 

c) Nenhum número ímpar é divisível por 2. 

VERDADEIRO 

 

d) Todo número divisível por 4 é também divisível por 2. 

VERDADEIRO 



                                                                                                                                
 

Agora é com você! 

1) Subtraindo uma unidade do quadrado de 17, encontramos: 

a) Um número divisível por 5 

b) Um número divisível por 8 

c) Um número divisível por 17 

d) Um número divisível por 28 

 

2) Estou pensando em um número, compreendido entre 50 e 60, que é divisível por 2 

e 3. Qual é esse número? 

a) 54 

b) 56 

c) 59 

d) 58 

 

 

• AULA 14: DIVISORES E MÚLTIPLOS DE UM NÚMERO 

Sua grande amiga para essa aula é a TABUADA!!! Que tal dar uma relembrada, hein!?!? 

Múltiplo de um número natural é o produto (resultado da multiplicação) desse número por 

um número natural qualquer. 

Divisor de um número natural é aque que permite uma divião exata. 

Então me responda: 72 é multiplo de 6? 

 - Pela multiplicação     - Pela divisão 

    

 

 

 

 

Concluímos que: 

- 72 é múltiplo de 6, pois existe uma multiplicação com esse resultado. 

- 72 é divisível por 6, pois a divisão foi exata. 

- 6 é divisor de 72, pois a divisão foi exata. 



                                                                                                                                
 

Experimente você. 

 

1) A soma de todos os divisores de 24 é: 

a) 36 

b) 48 

c) 60 

d) 84 

 

2) Há 35 alunos na sua sala. É necessário que se formem grupos de estudo com igual 

número de participantes. Quantos alunos cada grupo deve ter? 

a) 3 ou 15 

b) 4 ou 10 

c) 5 ou 8 

d) 5 ou 7 

 

 

• AULA 15: NÚMEROS PRIMOS – PARTE 1 

Quando falamos de divisores, duas coisas podem ser observadas: 

1º Existem números com vários divisores 

2º Existem números com apenas dois divisores 

       E é essa 2ª situação, do número ter apenas dois divisores, que vamos estudar agora. 

 

       Chamamos de PRIMO aquele número que possui apenas dois divisores: o um e ele 

mesmo. Assim: 

2 é um número primo, pois só é divisível por 1 (2 : 1 = 2) e por ele mesmo (2 : 2 = 1) 

13 é um número primo, pois é divisível por 1 (13 : 1 = 13) e por ele memso (13 : 13 = 1) 

 

Números com mais de dois divisores, são chamados COMPOSTOS. 

 

15 é um número composto, pois tem quatro divisores: 

D(15) = {1 , 3 , 5 , 15} 



                                                                                                                                
 

 

80 é um número coposto, pois tem 10 divisores. 

D(80) = {1 , 2 , 4 , 5 , 8 , 10 , 16 , 20 , 40 , 80} 

 

 

1. Adriano lembra da senha de seu cartão de crédito como o produto do maior número primo 

de dois algarismos pelo menor número primo de três algarismos. Qual é a senha do cartão de 

crédito de Adriano? 

Riscando os números compostos com dois algarismos para achar o maior possível: 

 90 , 91 , 92 , 93 , 94 , 95 , 96 , 97 , 98 , 99            

Riscando os números compostos com três algarismos para achar o menor possível: 

100 , 101 , 102  (os próximos serão todos maiores que 101, então não precisa mais escerver) 

 

o maior primo de dois algarismos é o 97. 

o menor primo com três algarismos é o 101 

101
𝑥 97
707

909 +

 

9797 

Resposta: A senha do cartão de crédito de Adriano é 9797. 

 

Dois exercícios para que você guarde bem o conteúdo dessa aula. 

 

1) Um número primo tem: 

a) Só dois divisores. 

b) Apenas um divisor. 

c) Nenhum divisor. 

d) Mais do que dois divisores. 

 

 



                                                                                                                                
 

 

2) Qual dos conjuntos é constituído somente de números primos? 

a) {2, 5, 9, 47} 

b) {2, 7, 11, 17, 23} 

c) {3, 7, 19, 21} 

d) {7, 17, 27, 47, 97} 

#ficaadica 

1. 1. Escolha na sua casa um ambiente confortável e tranquilo para estudar. 

2. 2. Faça uma rotina de estudos, separando um momento do dia só para estudar 

3. 3. Evite distrações, desconecte-se! 

4. 4. Tenha tudo que precisa sempre à mão – lápis, caneta, caderno e seus livros. 

5. 5. Anote tudo, principalmente as dúvidas. Quando voltar as aulas, você poderá tirá-las com seu professor. 

 

 


