
Queridos alunos, 
“O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é o inatingível. Para os temerosos, o 

desconhecido. Para os valentes, é a oportunidade.” 
Vitor Hugo 

 
 

1- (1,0) Escreva em numerais as quantidades abaixo, usando um algarismo para cada 
quadrado: 
a) sete mil, quinhentos e quarenta e dois   
 

7 5 4 2 

b) treze mil, quatrocentos e vinte e sete 
 

1 3 4 2 7 

      
c) quatro mil, duzentos e quarenta e seis 
  

4 2 4 6 

 
d) três mil, quinhentos e trinta e um 
 
 
 
 
2-(1,0) Complete tabela: 
 
Antecessor Número Sucessor 

7 563 7564 7565 

79452 79 453 79454 

4998 4999 5 000 

357 987 357988 357989 

999674 999 675 999676 
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3-(1,5) Grande parte da água em nosso planeta fica nos mares e oceanos. A tabela 
abaixo, mostra a profundidade média de três oceanos da Terra. 
 
 

Oceanos Profundidade média 

Pacífico  4 282 

Atlântico  3 926 

Índico  3 969 

 
 
Escreva por extenso a profundidade média dos três oceanos. 
 
     a)  Pacífico: 
Quatro mil, duzentos e oitenta e dois________________________________________ 
 
     b) Atlântico: 
Três mil, novecentos e vinte e seis 
 

 
c)Indico: 

Três mil, novecentos e sessenta  e nove______________________________________ 
 
4- (1,0) Escreva os números abaixo em ordem em crescente: 
 

 

304  299  298  300  297  301  305  303  302  334  250 

 

250-297-298-299-300-301-302-303-304-305-334 

5- (1,0 ) Complete as lacunas de acordo com o número apresentado em destaque: 
 

 

 

 

 

a- O algarismo que ocupa a posição de maior valor é o:__1____________________ 
b- A soma do valor absoluto de todos os algarismos é:__25___________________ 

 

129.085 



 
c- O algarismo que ocupa a posição de menor valor é o:____5__________________ 
 
d- Seu sucessor é:____129.086__________________________ 

 
 
6-(1,5) Leia as informações abaixo e faça o que se pede: 
 
 

Todas as informações que temos sobre os dinossauros resultam das coletas de fósseis 

feitas pelos paleontólogos. Em museus espalhados por todo mundo, podemos ver fósseis de 

dinossauros (ossos, peles, ovos). Os dinossauros eram grandes, pequenos, compridos, 

rápidos, ferozes... de todo tipo.                            

Veja algumas medidas: 

• Espinossauro: 15 000 mm de comprimento e 5000 mm de altura 

• Titanossauro: 15 000 mm de comprimento, 4000 mm de altura e 8 000 quilos 

• Compsognato: 6 00 mm de altura, 1 000 mm de comprimento e 2,5 quilos 

• Deinonicossauro: 2 000 mm de altura e 4 000 mm de comprimento 

• Braquiossauro: 13 000 mm de altura, 25 000 mm de comprimento e 7 000 quilos 

 

                                         
  

a- Escreva, por extenso, o maior número que aparece no texto acima. 

Vinte e cinco mil 

         b-O número de menor valor registrado é:  

Dois e meio 

 

7-(1,0) Carlos irá receber os amigos em casa para um lanche. Sua mãe foi ao 

supermercado para fazer as compras do lanche. 



Carlos pediu para a sua mãe trazer: 
 

 

 28 maçãs         18 abacaxis            24 bananas        67 laranjas 

 

a) Quantas frutas Carlos pediu para sua mãe trazer? 

28+18+24+67= 137 

 

Carlos pediu 137 frutas. 

      

 Mas sua mãe trouxe: 

 

     86 morangos          32 uvas             7 bananas         9 peras   
 

 

b) Quantas frutas a mãe de Carlos trouxe? 

 

86+32+7+9= 134 

 

A mãe de Carlos trouxe 134 frutas. 

 

 
8- (1,0) Joana fez durante a aula de Matemática algumas operações utilizando 
diferentes estratégias. Circule as escritas que representam quantidades iguais.  
 
 
                18 + 18                                4 x 9                             2 x 9 + 18                       43 – 7 + 5     
 
 
 
        10 + 10 + 10 +10 – 4               6 x 3 + 10  + 8                  12 x 5                           9 + 9 + 22         
 
 
                   
                  10 x 4 – 4                                2 x 2 x 2 x 4 - 2             10 + 10+ 10 +6 
 

 

9- (1,0) Que números você pode somar para formar 500? Diante dos números abaixo, 
encontre duas estratégias diferentes de formar o número 500. 
 



130 140 120 150 20 

30 100 200 50 250 

 

O aluno poderia usar várias combinações numéricas que resultassem no numeral 500. 

Exemplos: 

1ªestratégia                     

                                  130+120+200= 500 

                                       

 
 
 

2ªestratégia 
                                  250+150+100= 500 
 
 
 
 
 
 Boa Prova! 


