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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Problemas 

1.Escreva como se lê o número que aparece no quadro abaixo: 

 

Seiscentos e dezoito milhões, sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte . 

2.Observe a seguir uma tabela com a população dos seis estados mais populosos do 

Brasil, de acordo com as estimativas do IBGE 2016. 

 

 

        

 

 

                                                                          http://www.suapesquisa.com/ geografia                                                            

                                                                                        _do_brasil/ estados_mais_populosos.htm 

a)Quais são os três estados mais populosos do nosso país? 

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. 

b)E qual é o estado do Nordeste mais populoso do Brasil? 

Bahia 

c)Escreva por extenso  o número que representa a população do 6º (sexto) maior 

estado do Brasil. 

Onze milhões, duzentos e quarenta e dois mil e setecentos e vinte. 

3.Na escola “Manolo Antunes” teve uma gincana em comemoração a semana do 

estudante. Os estudantes foram divididos em três grandes equipes. As provas foram 

divididas em três etapas. Abaixo segue a tabela com os nomes dessas equipes e seus 

respectivos pontos em cada etapa. 
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Equipe Pontuação 1ª etapa Pontuação 2ª etapa Pontuação 3ª etapa 

Vermelha 3650 5995 7036 

Azul 3543 2786 9999 

Preta 4119 3830 8678 

 

a)Quantos pontos fez a equipe vermelha somando as três etapas? 16 681 

b)Quantos pontos fez a equipe azul somando as três etapas?16 328 

c)Quantos pontos fez a equipe preta somando as três etapas? 16 627 

d)Então, qual equipe venceu as competições? A equipe vermelha 

e)Qual é a diferença de pontos entre as equipes vermelha e preta? Escreva por 

extenso. 

Cinquenta e quatro 

f)Escreva por extenso a soma dos pontos obtidos pelas três equipes. 

Quarenta e nove mil, seiscentos e trinta e seis. 

 

4.Quando Walter nasceu , o pai dele tinha 28 anos. Atualmente, Walter tem 18 anos. 

Determine a soma das idades de Walter e de seu pai hoje. 64 anos   

 

5.Analise: 

O menor de três números consecutivos é 550. Determine a soma desses números. 

1653                                                            

 

6.Agora determine a soma de todos os números de três algarismos diferentes que 

podem ser formados com os algarismos 3,4 e 5. 

345  +354+453+435+534+543= 2664 


