
 1. Responda:
 a) Quais são os cinco primeiros números naturais pares?
 b) Quais são os cinco primeiros números naturais ímpares?
 c) Qual é o menor número natural de cinco algarismos?
 d) Qual é o menor número natural de cinco algarismos diferentes?
 e) Explique como se multiplica 13 x 10.
 f) Qual é a centena mais próxima do número 532?
 g) Qual é a conta que se faz primeiro para calcular 18 – (12 – 8)?
 2. Usando quatro algarismos “4”, podemos escrever 15 assim:

15 = 4 x 4 – 4 : 4.
 a) Explique como são feitas as contas para provar que a igualdade acima é verdadeira.
 b) Descubra outras maneiras de usar quatro algarismos 4 para escrever novamente o 15 e outros 

números menores que 15.
 3. No mês passado, na cidade de Carrópolis, foram emplacados vários automóveis. Para isso, foram 

utilizados desde a placa ABC 4247 até a placa ABC 5742, em ordem crescente. Quantos automóveis 
foram emplacados em Carrópolis, no mês passado?

 4. Observe o paralelepípedo representado na figura. Ele é formado de pilhas de pequenos cubos.

 a) Quantos desses cubos têm 3 faces na superfície do paralelepípedo?
 b) Quantos desses cubos têm apenas duas faces na superfície?
 c) Quantos desses cubos têm apenas uma face na superfície?
 d) Quantos desses cubos não têm faces na superfície?
 5. Faça uma pesquisa e registre quantos alunos têm 15 anos ou mais, e quantos têm menos de 15 anos. 

Depois, escreva os valores que substituem corretamente a informação.
Hoje, na minha turma, compareceram __________ alunos e __________ alunas. Do total de alunos, 
__________ têm 15 anos ou mais, e __________ têm menos de 15 anos.

 6. Copie os problemas a seguir, escrevendo números de três algarismos escolhidos por você no lugar das
letras. Calcule.

 a) Mirtes tinha (a) reais e ganhou mais (b) reais. Quanto Mirtes tem agora?
 b) Um dicionário tem (c) palavras iniciadas em letra “m” e (d) palavras iniciadas pela letra “p”. 

Quantas palavras iniciadas pelas letras “m” ou “p” existem nele?
 c) Antônio tem (e) reais e Paulo tem (f) reais a menos. Quanto Paulo possui?
 d) Fabrício recebeu (g) reais e gastou (h) reais em compras. Quanto Fabrício tem agora?



 e) Frederico tinha uma dívida de (i) reais e já conseguiu pagar (j) reais. Qual é o valor da dívida 
atual de Frederico?

 7. Uma fábrica de automóveis oferece determinado modelo com duas ou quatro portas, e nas três opções
de cores: cinza, azul ou verde. A tabela a seguir o(a) ajudará a calcular quantas opções pode ter um 
possível comprador.

Total de portas Cor Escolha de tipos

Duas portas

Cinza Duas portas, cinza 1

Azul Duas portas, azul 2

Verde Duas portas, verde 3

Quatro portas

Cinza a 4

Azul b c

Verde d e

Dois modelos Três cores Total de escolhas

Total de modelos f, vezes total de cores g, fornecem h escolhas de tipos ao todo
Escreva o que substitui corretamente as letras (de a até h).

 8. Quantas placas podem ser fabricadas começando com uma das letras A, B, C, D, tendo como segundo
símbolo um algarismo que representa um dos 5 primeiros números pares, e como terceiro símbolo um 
algarismo que representa um dos 5 primeiros números ímpares?

 9. Copie as sequências e escreva todos os números que faltam em cada uma delas:
 a) 13.100, 13.200, …, 14.000
 b) 25.200, 25.400, …, 27.000
 c) 14.000, 14.500, …, 18.500
 d) 150.000, 151.000, …, 159.000
 10. Imagine que a letra A representa o algarismo 0, B representa 1, C representa 2, e assim por diante até 

J, que representa o algarismo 9.
Use as regras de nosso sistema de numeração e resolva:

 a) Como você escreveria, usando letras, os números 345, 864 e 1032?
 b) Que números são representados pelas palavras: BICA, BACIA, CABIA?
 11. Mércia disse que nasceu em 18/06/86. Responda:
 a) Em qual mês e ano Márcia nasceu?
 b) Em 18/07/2010, quantos anos Mércia tinha?
 12. Observe a sequência de números da segunda linha a seguir.
Posição 1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 6ª 7ª 8ª … ...

Sequência 10 15 20 25 30 35 40 45 … ...
Sem escrever os números seguintes da sequência, responda:

 a) Quantas dezenas tem o número que ocupada a 32ª posição?
 b) Qual o algarismo das unidades desse mesmo número? Justifique sua resposta.
 13. Em um restaurante são oferecidas as opções dadas na tabela:
Refeições Bebidas Sobremesas

Com carne bovina Sucos Doces

Com carne suína Refrigerantes Bombons

Com omelete Água mineral Frutas
Calcule todas as opções possíveis combinando um tipo de refeição, um de bebida e outro de 
sobremesa.


