
Escola Saber Viver

Vivo Matematicamente 

1. Leia a informação abaixo e responda:

O Brasil é o quinto maior país do mundo
em  extensão  territorial.  Nosso  país
ocupa  uma  área  de  pouco  mais  de

8514876 km2 .

Observando  o  numeral  da  informação
acima responda corretamente:

A. Leitura___________________________
_________________________________
_________________ 

B. Ele  tem______  ordens  ______
algarismo e ______classes.

C. Qual  o  algarismo  de  maior  valor
posicional?______  Seu  valor
é_________________ 

D. Qual  o  algarismo  de  menor  valor
posicional?  _____  Seu  valor  é?
________________ 

E. O  algarismo  que  ocupa  a  6ª  ordem é
_______.  Seu  valor  posicional
é_____________ 

F. Qual  o  algarismo  ocupa  a  3ª  ordem?
____________  Essa  ordem  chama-se?
_______________________ 

G. Quais os algarismo formam a 2ª classe?
_________, _________, __________

2. Respondendo as questões: 

A. Quantos algarismos nós temos para 
formar qualquer número?_____ Quais
são eles    
_______________________________
_____

B. Qual  é  o  menor  número  natural?
_____________

C. Existe  o  maior  número  natural?
__________

D. Qual o maior número natural formado
por  dois  algarismos  diferentes?
______

E. O  conjunto  dos  números  naturais  é
finito ou infinito?_____________

Oba!!!  Probleminhas
para mim? 
Não é problema.
3. Leia, pense e resolva certinho.

A. Segundo  estimativa  do  Instituto
Brasileiro  de  Geografia  e  Estatística
(IBGE),  em  2014,  o  estado  do
Maranhão,  sem  considerar  a  capital,
São Luís,  tinha  5.786.687 habitantes.
Quantos  habitantes  tinha  todo  o
estado do Maranhão, se São Luís tinha
1.064.197? __________________

B. Uma piscina está com 35.750 litros de
água. Colocando outros  12.250 litros,
ela ficará cheia. Quantos litros de água
cabem  nessa  piscina?
________________________



4. Em  uma  subtração,  o  minuendo  é
12.650 e o subtraendo é  9.715. Calcule
a diferença.

5. Em uma plantação, existem 118 fileiras
com 45 pés de abacaxi em cada uma.
A. Para  obter  o  número  de  pés  de

abacaxi,  podemos  fazer  uma
operação  matemática.  Que
operação  é  essa?
___________________

B. Que nome damos aos números 118 
e 45 nessa operação?
___________________________ 
E o resultado?__________________

C. Quantos  pés  de  abacaxi  há  nessa
plantação?_____________

6. Efetue uma multiplicação para calcular
o resultado da adição:

327+327+327+327+327+327

7. Quantas vezes cabem? 

Qual o quociente? Quando o dividendo 
é 8689 e o divisor é 7? 

A. 1341 e resto 2
B. 1241 e resto 2
C. 1241 e resto 1
D. 12410 e resto 2

8. Observe pense e marque corretamente:
O número 2 .004  escrito no sistema 
romano de numeração é:A. DCCIVB. DCCVIC. MMIVD. MMCCIV9. O professor Matema pediu ao aluno 

Cone que representasse o número 
formado por:

1 dezena de milhar + 5 unidade de milhar
+ 6 centenas simples + 8 dezenas simples +
3 unidades simples.

Então esse número é: 

A. 15.863
B. 156.830
C. 15.683
D. 150.683

10. Leia: Segundo dados das Nações 
Unidas (ONU), a Rússia, com território 
duas vezes maior que o brasileiro, 
apresenta 8 .090.000 km2 de área de 
floresta. 

O número em destaque acima é escrito 
assim:

A.  Oitenta milhões e noventa mil
B. Oito mil e novecentos
C. Oito milhões e novecentos mil
D. Oito milhões e noventa mil

11. A decomposição do número  30 .871
é: 

A. 30.000+800+70+1
B. 300+800+70+1
C. 30.000+800+71
D. 3000+800+70+1

12. Leia e marque de acordo com o 
número em destaque: 

Analistas das mudanças climáticas 
estimam que, por volta de 2080,
1 .000.000 de pessoas sofrerão de 
fome e sede no planeta.
O número acima escrevemos:
A. Dez milhões
B. Cem milhões
C. Um milhão
D. Um bilhão

Sucesso!!

Operação


