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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Problemas 

1.Alessandro assumiu um novo empreendimento em sua empresa e passou a 

trabalhar duas horas extras por dia. Esse empreendimento teve início no dia 12  de 

março e foi até o dia 25 do mesmo mês. Quantas horas extras Alessandro trabalhou 

nesse empreendimento? 

28 horas extras 

 

2.Cristian encontrou na internet uma notícia, com mais de 200 páginas, sobre 

desmatamento. Dessa notícia, ele imprimiu as páginas 35 a 178. Quantas páginas ele 

imprimiu? 

144 páginas  

 

3.Escreva como se leem os números abaixo: 

a)18 630 035   dezoito milhões, seiscentos e trinta mil e trinta e cinco 

b)816 400        oitocentos e dezesseis mil e quatrocentos  

c)347              trezentos e quarenta e sete 

d)1789            mil,  setecentos e oitenta e nove 

e)8569            oito mil, quinhentos e sessenta e nove 

f)95 013 300      noventa e cinco milhões, treze mil e trezentos 

 

4.Contamos as décadas em agrupamentos de 10 anos. Assim, 36 anos correspondem 

a três décadas e seis anos. Escreva, de forma semelhante, o correspondente a: 

a)69 anos   seis décadas e nove anos 

b)22 anos  duas décadas e dois anos 

c)50 anos  cinco décadas 

 

5.Analise o número abaixo e responda às questões: 

 

 

 

a)Quantas ordens tem esse número? Quatro 
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b)Qual é o algarismo de quarta ordem? Nove 

c)Qual é o algarismo que representa a ordem das centenas? Sete 

 

6.Contamos as semanas em agrupamentos de sete dias. Sendo assim, 20 dias 

correspondem a duas semanas e seis dias. Escreva, de forma semelhante, o 

correspondente a: 

a)217 dias    trinta e uma semanas 

b)15 dias  duas semanas e um dia 

c)56 dias  oito semanas 

 

7.Senhor Antonio feirante resolver contar os limões que havia em sua quitanda. Para 

cada grupo de 10 limões, ele fez um traço. Após terminar a contagem, sobraram seis 

limões e as seguintes marcas no papel? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual era o total de limões? 176 limões  

8.Escreva três números naturais ímpares consecutivos, entre os quais o menor seja 

355. 355, 357,359 

 


