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PLANTÃO DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE
1- Observe os números destas fichas e responda às questões a seguir.
543.871.000

134.789.655

987.431.333

a) Quantos algarismos tem cada número? __________________________________________________
b) Qual é a ordem de grandeza desses números? _____________________________________________
c) Em qual dos números o valor posicional do algarismo 7 é 700.000? E 7.000.000?
_____________________________________________________________________________________
d) Decomponha o número do segundo retângulo em suas ordens?
_____________________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Agora, faça os arredondamentos necessários para a CENTENA DE MILHÃO mais próxima.
a) 945.000.000- __________________________________________
b) 108.000.007 -__________________________________________
c) 96.789.123- ___________________________________________
d) 90.678.999- ___________________________________________
e) 199.987.456- __________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Marque a posição de cada aluno de uma turma no esboço a seguir de acordo com as cores pedidas.
a)Ana Beatriz : ( 5, 1) - verde
b) Arthur :( 3, 5) - vermelho
c)Gustavo: ( 2,5 )- azul
d) André: (1,5)- preto
e) Natália: ( 4, 2)- rosa

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4- Leia as informações, em seguida registre os numerais em algarismos romanos.
a) Os portugueses chegaram ao Brasil em 1.500 - __________________________________________
b) Antônio nasceu em 1968 e seu filho em 2.005- _________________________________________
c) Numa partida de futebol havia 34.789 torcedores - _______________________________________
d) No Brasil há 5.570 municípios - _____________________________________________________
e) Um livro tem 1240 páginas e Célia já leu 879- __________________________________________
f) Cora Coralina nasceu em 20 de agosto de 1889-__________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Arme e resolva as operações de acordo com as dicas dadas.
a) A 1ª parcela é 4.567, a 2ª parcela é 1.345 e a terceira parcela é 999. Qual é o seu total?
b) O minuendo é o dobro de 2361 e o subtraendo é triplo de 1.509. Calcule o resto ou diferença.
c) O multiplicando é 6.759 e o multiplicador é 12. Assim o produto será________________________.
d) O dividendo é 84.693, o divisor é 4 e o resto é 1. Qual é o quociente?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6-Observe quanto custa cada eletrodoméstico abaixo e, em seguida, resolva as atividades
propostas.
a) Quanto um consumidor pagará se comprar a geladeira e a batedeira?
Operação

6372 reais

1456 reais

Resposta: O consumidor pagará ___________ se comprar os dois produtos.

b) Papai comprará a geladeira em 9 prestações iguais. Qual será o valor de cada prestação?
Operação

Resposta
__________________________________________
__________________________________________

Confira sempre cada cálculo feito e respostas registradas.

