4º

PLANTÃO DE MATEMÁTICA- I BIMESTRE
1- Leia e releia a informação sobre um dos estádios brasileiros que sediou os jogos da Copa de
2014.
“A primeira capital do Brasil, Salvador recebeu seis jogos da Copa do Mundo na nova Fonte
Nova, o estádio que pertence ao Bahia, foi demolido em 2010 e reconstruído de uma forma
moderna e estruturada. A capacidade será de 48.747 pessoas. ”
a) Represente a quantidade que tem cinco ordens no quadro de ordens.
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 Sobre o numeral representado, faça o que se pede.
a.1- O nome da classe completa é ________________________________e a classe incompleta é
_____________________________.
a.2- O algarismo que tem o valor 40.000 ocupa a ordem da _______________________________
a.3- Decomponha-o de acordo com a ordem que ocupa__________________________________
_______________________________________________________________________________
b) Dê a função de cada número:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Lembre-se das medidas de comprimento (km, m, cm) e das medidas de massa (Kg, g),
compare-as e use os sinais < (menor que) ou > (maior que).
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1m _________ 1 cm
1,5 m _______ 140 cm
1,25m ______ 2,5 m
1 kg _______ 500 g
4500 g ______ 2 Kg
3000g _______ 3200 Kg
Meio quilo _____ 1 quilograma
2 toneladas _____ 3000 Kg

3- Com atenção, resolva as operações, seguindo as dicas dadas que envolvem os termos da
adição, da subtração e da multiplicação.
a) Nesta adição a primeira parcela é 6 unidades de milhar + 9 centenas + 3 dezenas, a segunda
parcela é o triplo de 200 e a terceira parcela é o valor de duas quinzenas. Qual é a soma ou total?
Operação

Resposta:
___________________________________
___________________________________

b) A soma ou total é 5000 e as duas parcelas são iguais. Quais são as parcelas?
Operação

Resposta:
____________________________________
____________________________________

c) O minuendo é 9 800 e o subtraendo é o dobro de 1435. Qual é o resto ou diferença?
Operação

Resposta:
____________________________________
____________________________________

d) Qual é o produto dos seguintes termos: multiplicando 43 567 e o multiplicador 6?
Operação

Resposta:
___________________________________
___________________________________

4- Um estojo custa 445 reais. Quanto pagaremos por:
a) Dois estojos? _______________________
b) Três estojos? _______________________
c) Quatro estojos? _____________________
d) Cinco estojos? ______________________
e) Dez estojos? _______________________

Cálculos

Confira sempre os cálculos feitos!

