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1.) Represente os números abaixo por meio de números romanos: 

A)   27 =  _______                              C)   76 =   _______                           E)   251 =  _________ 

B)   48 =  _______                              D)   189 = _______                           E)   251 =  _________ 

2.) Vera comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela gastou? 

  

(A) R$ 22,80           (B) R$ 31,80          (C) R$ 32,80           (D) R$ 33,80 
 

3.) Arredonde para a dezena mais próxima: 
 
a) 30______________                                       c) 51_______________ 
 
b) 87______________                                       d) 124______________ 
 
 
4.) Arredonde para a centena mais próxima: 
 
a) 239____________                                      c) 15 425_____________ 
 
 
b) 788____________                                      d) 10 345_____________ 
 
 
5.) Arredonde para o milhar mais próximo: 
 
a) 2730___________                                      c) 76621_____________ 
 
b) 8266___________                                      d) 648795____________ 



 
6.) Joana comprou um liquidificador que custa R$ 57,40 à vista. Como ela vai pagar em 4 prestações 
iguais, o preço do liquidificador aumentou R$ 7,84. Qual será o valor da prestação? 

 

 

O valor da prestação será __________________________________________________________. 

 

7.) Observe as ofertas e responda: 

Rádio..............................23 reais 

Fogão...........................374 reais 

Bola de couro.................38 reais 

Bicicleta........................170 reais 

Livros infantis.................72 reias 

Televisão......................407 reais 

Batedeira de bolo.........156 reais 

Jogo de jantar..............140 reais 

 

Estime rapidamente, sem fazer as contas, se vai dar para comprar. 

a) Com 90 reais, dá para comprar o radinho e a coleção de livros infantis?_____________________ 

b) Com 120 reais, dá para comprar a bola de couro, a coleção de livros infantis e o radinho?_______ 

c) Com 300 reais, dá para comprar a bicicleta e a batedeira de bolo?_________________________ 

d) Com 950 reais, dá para comprar a TV, o fogão e a batedeira de bolo?_______________________ 

8.) A tabela a seguir mostra o número de pessoas que fizeram uma refeição no restaurante “Cantinho 
do sabor”: 

 
 
Conforme a tabela, o total de pessoas que fizeram refeição nos meses de julho, agosto e setembro 
foram: 

a) 342 pessoas                 b) 730 pessoas                     c) 830 pessoas                    d) 1172 pessoas 
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9.) Complete as lacunas abaixo: 

a)    100 é o antecessor de ______                            c) 46 é o sucessor de _________ 

b)    25 é o sucessor de _________                            d) 96 é o antecessor de _______ 

 

10.) O gráfico a seguir representa o número de aniversariantes da turma em cada mês. Qual mês teve 

mais aniversários? 

 
 
 

a) maio                     b) outubro                        c) fevereiro                      d) janeiro 

 

 

 

 

 

 

 

“A matemática é o alfabeto com o qual Deus escreveu o universo”. 

Pitágoras 
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