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PLANTÃO DE MATEMÁTICA- IV BIMESTRE
1- Calcule mentalmente e apresente respostas corretas para as situações-problema.
a) Para montar um quebra cabeça, João fez um plano. Durante 5 dias irá encaixar 11 peças
do quebra-cabeça por dia. Quantas peças tem o quebra-cabeça?
________________________________________________________________________
b) Edson montou uma coleção com 8 chaveiros. Seu pai, já tem o quíntuplo dessa
quantidade. Quantos chaveiros tem a coleção do pai de Edson?
________________________________________________________________________
c) Qual é o número que multiplicado por 10 dá 70?
________________________________________________________________________
e) Qual é o número que dividido por 9 dá 9?
________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Calcule os restos ou diferenças nas operações a seguir.
20 0
85

900
196

5000
3224

750
187

680
225

4080
3569

------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Calcule e responda.
a) Se 126 balas forem repartidas igualmente em 3 latas, cada lata ficará com quantas
balas?
b) Se 448 balas forem divididas igualmente em 4 caixas, cada caixa ficará com quantas
balas?
c) Se 2652 balas forem distribuídas igualmente em 2 pacotes, cada pacote ficará com
quantas balas?
Espaço para os cálculos:
a)
b)
c)

4- Registre os números decimais na forma fracionária e na forma decimal.
a) Oito décimos - _____________________________________________
b) Dois décimos - _____________________________________________
c) Quarenta e cinco centésimos - _________________________________
d) Setenta e seis centésimos - ____________________________________
e) Setecentos e vinte e nove - ____________________________________
f) Quinhentos milésimos -_______________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------5- Para a festa de aniversário, Edu comprou 84 balas para distribuir entre seus amigos.
Ele resolveu colocá-las em saquinhos de 12 balas e precisava saber quantos saquinhos ele
iria usar. Então ele fez assim:
Saquinhos
1
2
3
4
5
6
7

Balas
12

a) Continue escrevendo os números no quadro
para descobrir quantos saquinhos irá precisar.
Edu precisará de ________ saquinhos.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------6- Continue completando as sequências de números decimais. Acrescente mais três
numerais para cada sequência.
a) 0,5 - _______ _ _________ _ _________ _ 2,5.
b) 0,6 - ______ _ __________ _ ________ _ 3,0.
c) 1,5 - _______ _ _________ _ _________ _ 7,5.

Confira sempre os cálculos e a escrita feitos!!

