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PLANTÃO DE MATEMÁTICA -II BIMESTRE
1- Observe as informações no gráfico a seguir, depois faça o que se pede de acordo com os
nossos estudos diários.

https:/wwgoogle.com.br/gráfico +barras duplas - Acesso em 29/05/2016 - Gráfico adaptado para fins didáticos.

a) QUAL TRIMESTRE foi feito o maior número de vendas? Qual foi o valor da venda?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) QUAL TRIMESTRE foi feito o menor número de vendas? QUAL foi o valor da venda?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) QUAL FOI o valor das vendas feitas no terceiro trimestre no ano de 2005? E em2004?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2- Quem sou eu?
Tenho CINCO algarismos. Tenho o algarismo 8 na 5ª ordem. Tenho o algarismo 5 na 4ª ordem.
Nas centenas, tenho o algarismo que é o dobro de 2. O algarismo das dezenas é o antecessor
de 8. O algarismo das unidades é o antecessor de 9.
Eu sou o numeral é ____________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- COMPONHA o numeral decomposto de acordo com o valor da ordem que ocupa, depois
represente-o no Quadro de Ordens.

40.000 + 7.000 + 5.00+ 60+ 8 = _____________________________

CLASSE DOS MILHÕES

CLASSE DOS MILHARES

CLASSE DAS UNIDADES
Centena

Centena

Dezena de

Unidade

Centena

Dezena de

Unidade

de

milhão

de milhão

de milhar

milhar

de

milhão

Dezena

Unidade

milhar

Agora, REGISTRE UM PARÁGRAFO informando quantas ordens e quantas classes tem esse
numeral, qual é a sua ordem de grandeza.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4- LEIA E RELEIA as dicas para efetuar as operações de adição e subtração.
a) Minha primeira parcela é o dobro de 940, minha segunda parcela é 2367 e a terceira
parcela é o antecessor de 10.000. Qual é a minha soma ou total?

b) O minuendo é 8.500 e o subtraendo é 6 um + 8 c + 9 d + 9 u, assim o resto ou a diferença é
_____________________________________________________________________________

5- SOLUCIONE as operações e escreva o nome dos termos em uma das multiplicações.

3479
X 6

231
x 5

4 5 6 7 8
x 4

6- OBSERVE o polígono ao lado e complete as afirmativas.
a) Um polígono tem ________ lados.
b) Dois polígonos têm _______ lados.
c) Seis polígonos têm________ lados.
d) Oito polígonos têm ________ lados.
e) Nove polígonos têm _________ lados.
f) Dez polígonos têm ________ lados.

7- Tia Meura comprou um celular por 2578 reais. Como o pagou à vista obteve um desconto de
349 reais. Quanto ela pagou pelo celular?

Operação

Resposta

_____________________________________

Estude diariamente a tabuada!!

