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Fundamental I – 4º Ano – 1º Bimestre 

Nota final 

 

Aluno No.  Turma 
 

Professor:  Data Valor prova 
100 

Conteúdos 
▪  

Orientações 
▪ Letra legível.  
▪ Rasuras nas respostas 

de questões objetivas: 
a questão será 
anulada. 

Questionário 1 – Matemática 4 ano 
 
1-  Usando os símbolos romanos, escreva os números correspondentes a: 
 
a) 16 _____________           f) 63 ___________ 
b) 27 _____________           g) 75 ___________ 
c) 32 _____________           h) 86 ___________ 
d) 41 _____________           i) 92 ____________ 
e) 54 _____________            j) 19 ____________ 
 
 
2-  Usando algarismos indo arábicos, escreva os seguintes números: 
 
a) XIV = ______     b) XXIII = _____  c) XXXI = ______ 
d) XLVII = _____    e) LXI = ______  f) CCXX = ______ 
 

3- Os números representados por LX e XL no sistema romano têm o mesmo valor. 
Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Por quê? 

 
R: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

4 – Arme e efetue 

a) 35 200 – 16827 =  

b) 6 487 – 3 942 = 

c) 12 000 – 2 865 = 

d) 4 080 – 1 058 = 

5 – Arme e efetue 

a) 4 778 + 839 =  

b) 8 654 + 1 255 =  

c) 5 853 + 4899 = 

d) 17 029 + 6 562= 



6 - Escreva os antecessores e sucessores dos números abaixo: 

a) _____ 45 _____  c) _____ 64 _____  e) _____ 88 _____ 

b) _____ 53 _____  d) _____ 73 _____  f) _____ 91 _____ 

 

7- A mãe de Mariana, limpando a sua bolsa, encontrou as notas e a moeda abaixo. 

Quantos reais ela tinha na sua bolsa? 

 

________________________________________________________ 

 

8 - Moisés está organizando uma torcida para os jogos da Copa do Mundo. Ele 

comprou 256 camisas para adultos e 127 camisas para crianças. Moisés comprou  

(A) 384 camisas .  

(B) 383 camisas.  

(C) 374 camisas.  

(D) 373 camisas. 

 

9 - Um número é composto de Esse número é  

 

(A) 987.  

(B) 871.  

(C) 1 789.  

(D) 9 871. 

10 - Os moradores da Rua de Martha estão realizando uma campanha contra a dengue. Das 

125 casas da rua, 15 já foram vistoriadas. Faltam ser vistoriadas  

(A) 110 casas.  

(B) 111 casas.  

(C) 130 casas.  

(D) 140 casas. 


