
Goiânia,18 de SETEMBROde 2020. 

Professora: Jéssica Vieira de Freitas Série:______________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

1.A Secretaria Estadual de Saúde (SES-MT) notificou, até a tarde desta quarta-

feira(10), 4.762 casos confirmados por Covid-19 em Mato Grosso, sendo 

registrados centoe cinquenta e três óbitos em decorrência do coronavírus no 

Estado. As 13 mortes maisrecentes envolveram residentes de Várzea Grande, 

Cuiabá, Barra do Garças, Cacoal(RO), Vera, Pontes e Lacerda, Nova Xavantina e 

Santarém (PA). 

Fonte: G1 MT 10/06/2020. 

Escreva o que se pede: 

Casos confirmados em MT (por extenso) 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Óbitos em MT (em algarismos): 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Com os algarismos: 7,3, 6 e 8, Aline precisa formar o MAIOR número possível 

com os algarismos: 3, 1, 2 e 5, Maria precisa formar o MENOR número possível. 



Elasusam os quatro algarismos sem repeti-los.Ajude Aline e Maria escrever esse 

número. 

 

3.Lembrando o agrupamento do material dourado: 

 

Agora é com você!Observe a representação abaixo, coloque os valores 

correspondentes,some e descubra o número representado. 

 

4.Observe os as cédulas abaixo e componha os valores sugeridos: 



 

a) 10 notas de 20 reais + 5 notas de 10 reais + 3 notas de 5 reais: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

b) 5 notas de 20 reais + 10 notas de 10 reais + 1 notas de 5 reais: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

c) 8 notas de 20 reais + 7 notas de 10 reais + 8 notas de 5 reais: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5.Resolva as multiplicações. 



6. Os números abaixo estão representados na forma decomposta. Componha 

esses 

números. 

a) 2 unidades de milhar, 4 centenas e 8 dezenas = ________________________ 

b) 2 000 + 400 + 7 = ________________________________________________ 

c) 10 x 1 000 + 3 x 100 + 2 x 10 + 5 x 1 = ________________________________ 

7.Em cada saco de bola de gude existem exatamente 23 bolinhas. Existem 

duasmaneiras de checar quantas bolinhas têm ao todo. 

 

Descubra esse resultado completando e calculando os valores abaixo: 

_________+ _________+ _________ = _________           Cálculo 

________ x _________ = __________ 

 

 

 

 

Você é um encanto de criança!! 


