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Atividades de matemática
Continuando as atividades que viemos resolvendo nos últimos dias, segue uma lista de atividades
que devem ser copiadas no caderno e resolvidas , em seguida fotografar as mesmas e enviar
para o professor para confirmar presença e notas até o dia 21/05. Todos os cálculos devem ser
apresentados para justificar os resultados.
- Conteúdos previstos para compensar 5 aulas ou seja uma semana
NÚMEROS DECIMAIS
Os números decimais (números com vírgulas) e os números naturais são escritos, todos eles, no
sistema posicional. Por isso, os cálculos efetivados com os números decimais são:

1) RESOLVA AS OPERAÇÕES:
a) 2,4 + 3,5

b)7 + 3,5

c)3,3 + 0,77

d) 6,6 +0,66

e)3,98 + 0,02

f)16,4 – 3,2

g)17 - 4,8

h)14 – 6,22

i)0,6 – 0,43

j)17 – 6,08

k)6 x 3,85

l)3,7 x 8,5

m)3,33 x 0,22

n)0,44 x 0,4

o)5 x 6,8

p)40,7 : 5,5

q)15,54 : 0,7

r)3,4 : 0,04

s)5,55 : 1,5

t) 48 : 7,5

2) No cofrinho de Izabel há algumas moedas de R$1,00, 25 moedas de R$ 0,50 e 11 moedas de R$ 0,25,
totalizando R$ 22,25. Quantas moedas de R$ 1,00 estão no cofre?

3) Sabe-se que 23 quilogramas de café foram distribuídos em 92 pacotes iguais. Quantos quilogramas
foram colocados em cada pacote?

4) Uma barra de chocolate de 200 gramas é dividida em 16 porções iguais. Se Caio comer 9 dessas porções,
quantos gramas de chocolate terá consumido?

5) A milha é uma unidade usada para medir distâncias. Ela equivale a cerca de 1,6 quilômetros. Se cada
carro percorrer 240 quilômetros, quantas milhas terá percorrido?

