
 
 

 

Matemática – 6º ano – 3º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Avaliação 

ESCOLA:  __________________________________________________________________________ 

NOME:  __________________________________________________________________________ 

ANO E TURMA: ____________________________ NÚMERO: __________ DATA:  ________________ 

PROFESSOR(A):  ____________________________________________________________________ 

 

1. Observe a bandeira da Bahia. 

Ilustração: Rafael L. Gaion 

 

Assinale um X na alternativa que contenha os polígonos presentes nessa bandeira. 

a) Losango, triângulo e quadrado. 

b) Somente retângulos. 

c) Retângulo, triângulo e quadrado. 

d) Somente losangos. 

 

2. Com o auxílio de uma régua, meça os lados dos triângulos e classifique-os em equilátero, isósceles 

ou escaleno. 

Ilustrações: Rogério Casagrande 

 

a) ______________________ b) ______________________ c) ______________________ 
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3. Leia as sentenças a seguir referentes aos quadriláteros e assinale um X na sentença incorreta. 

a) O quadrado é também um losango porque todos os seus lados são congruentes e paralelos dois 

a dois. 

b) O trapézio é um paralelogramo porque tem dois lados paralelos. 

c) O quadrado é um retângulo porque também tem quatro ângulos retos e lados paralelos dois a 

dois. 

d) O retângulo é um paralelogramo cujos ângulos são retos.  

 

4. Observe o polígono na malha quadriculada abaixo.  

Ilustrações: Caio Tanaka 

 

 

Nos quadros 1, 2 e 3 encontram-se algumas cópias ampliadas ou reduzidas desse polígono. 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

Assinale um X no item que indica apenas ampliações do polígono original. 

a) Somente 1. 

b) Somente 2. 

c) Somente 3. 

d) 1 e 2. 
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5. Daniel traçou um paralelogramo ABCD no plano cartesiano, mas, por descuido, derrubou água em 

uma parte da folha, o que resultou em uma mancha no lugar onde estava o vértice C. 

Ilustração: Rogério Casagrande 

 

Usando seus conhecimentos sobre quadriláteros, a coordenada do vértice C é: 

a) (8,3). 

b) (7,3). 

c) (3,8). 

d) (8,2). 
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6. O quadrilátero ABCD foi desenhado em uma malha quadriculada com 2 cm de lado.  

Ilustrações: Rogério Casagrande  

 

Reproduza esse quadrilátero na malha quadriculada abaixo, com quadradinhos com 1 cm de lado. 

 

a) A imagem que você desenhou é uma ampliação ou uma redução da imagem original? 

 _______________________________________________________________________________________  

b) Qual escala você utilizou no desenho dessa imagem?  

 _______________________________________________________________________________________  
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7. Qual a fração e o número decimal correspondentes à parte pintada na figura abaixo? 

Ilustração: Sérgio L. Filho 

 

a) 
29

100
  e 0,29. 

b) 
17

100
  e 0,017. 

c) 
27

100
  e 0,27. 

d) 
27

100
  e 0,027. 

 

8. Em uma lanchonete, um sanduíche custa R$ 5,75 e um suco de fruta, R$ 4,20. André comprou um 

sanduíche e um suco, e pagou a conta com uma nota de R$ 20,00.  

a) Quanto André gastou no total? 

 

b) Quanto ele recebeu de troco? 
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9. No plano cartesiano a seguir, marque os seguintes pontos: 

A(10,6)  B(0,7)  C(4,4)  D(1,0)  E(10,1)  F(7,4) 

Ilustração: Rogério Casagrande 

 

Unindo os pontos sequencialmente (A, B, C, D, E e F), que figura você obteve? 

 _________________________________________________________________________________ 

 

10. Mariana resolveu economizar dinheiro para uma viagem no fim do ano. Desde o dia 1o de janeiro, 

ela guarda diariamente R$ 0,75 no cofrinho.  

Ela abrirá o cofre no dia 31 de dezembro desse mesmo ano. Que quantia ela conseguirá juntar para 

sua viagem? (Considere um ano com 365 dias). 

a) Entre R$ 200,00 e R$ 250,00. 

b) Entre R$ 250,00 e R$ 300,00. 

c) Entre R$ 300,00 e R$ 350,00. 

d) Entre R$ 400,00 e R$ 450,00.  


