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1 – Ligue-se no gráfico:
João é dono de uma fábrica de salgados. Observe no gráfico o número de salgados que ele vendeu em
uma semana e responda:

A)
B)
C)
D)
E)
F)

Quantos salgados João vendeu nos três primeiros dias? __________________
Que dia da semana ele vendeu mais salgados? _________________________
E menos salgados? ________________________________________________
Quantos salgados ele vendeu nessa semana? ___________________________
Se ele vendesse esse mesmo salgado em duas semanas, quantos salgados ele venderia? ________
Se nessa semana fosse feriado na 4ª feira, quantos salgados João venderia? _______________

2) - Some o número 6.132 com o seu antecessor. Qual é o resultado? _________________

3) - Qual o número natural que você obtém quando faz a adição de 1.606 e 499? _______________

4) – Se eu adicionar 1.468 unidades ao número 916, vou obter um número maior que 3.000? _________

5) – Sejam três números: o Primeiro é 549; o segundo tem 267 unidades a mais que o primeiro; o terceiro
tem 97 unidades a mais que o segundo. Calcule a soma desses números: ____________________________

6) –

Some o número 4.796 com o seu sucessor e acrescente 82 unidades. Qual é o total? _____________

7) - a) O algarismo que está na ordem da centena do número 8.543 é _________
b) o valor relativo do número 8 é ______________
c) Esse número tem ________ ordens e ______classes.
Decomponha o número: _____________________________________________________________

8) - Numa escola o número de alunos matriculados no 4º ano é igual a 280. Desse total, 95 alunos estudam
no período da tarde. Quantos alunos dos 4ºs anos estudam no período da manhã? ________________

9) - O número 4.975, a decomposição correta é: (A)
a)

(B)

(C)

ou (D)

4.000 + 500 + 70 + 9.

b) 4.000 + 700 + 90 + 5.
c) 4.000 + 900 + 70 + 5.
d)

400 + 90 + 70 + 5.

Resposta:- A decomposição correta é: ______

10) Os alunos de uma escola aderiram a campanha de arrecadação de mantimentos não perecíveis, roupas,
sabonetes e colchonetes, para ajudar as pessoas que vivem nas ruas, durante a pandemia do Covid 19.
O 3º ano arrecadou 70 colchonetes e o 4º ano arrecadou 125 colchonetes.
Quantos colchonetes o 4º ano arrecadou a mais? _____________________

