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1.   Sara, Paulo e Davi estão participando de uma minimaratona que tem um percurso 
total de20 km, falta apenas 5km para cruzarem a linha de chegada para saber quem 
será o vencedor. 

 

  Esse percurso que resta em metros corresponde a:  
A)5 metros     B)50 metros  
C)500 metros     D)5 000 metros  

 

2.  Observe os algarismos das fichas: 

 
Se utilizarmos todas as fichas para formar o maior número possível o algarismo que ficará na 
ordem dos milhares é:  
A)2    B)8    C)4    D)5 
 

3. Maria comprou um notebook e pagou em cheque, veja abaixo. 
 

 

 

 

 

 

O valor que ela pagou foi de:  
A) Dois mil, seiscentos e sessenta e oito reais.  
B) Dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais.  



 
C)Dois mil, quinhentos e oito reais.  
D)Dois mil, quinhentos reais. 
 

4. Observe a reta numérica abaixo. 
 

Qual o valor localizado no ponto J da reta numérica.  
A)330  
B)340  
C)350  
D)360 
 

5. Um garoto completou 1.960 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é 
composto por:  
A) 1 unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades.  
B) 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas.  
C) 1 unidade de milhar, 60 unidades.  
D) 1 unidade de milhar, 90 unidades. 
 

6. Ana está brincando com cartões com números escritos neles. Veja um dos cartões que 
Ana pegou: 

300 071 
Nesse cartão, o número escrito é:  
A) três mil e setenta e um. 
B) trezentos mil e setenta e um.  
C) trezentos mil e setecentos e um. 
D) três milhões e setenta e um. 
 

7. Uma professora da 4ª série pediu que uma aluna marcasse numa linha do tempo o ano 
de 1940. Que ponto a aluna deve marcar para acertar a tarefa pedida? 

 
A) A 
B) B  
C) C  
D) D 
 

8. Carlos fez esta multiplicação, mas apagou o resultado. 

425 x 3 = 



 
Faça você também a conta. Qual deve ser o resultado?  
(A) 1265  
(B) 1275  
(C) 1295  
(D) 1375 
 

9. No número 10.060, o algarismo 6 ocupa a ordem da: 
(A) Centena simples 
(B) Dezena simples 
(C) Unidade simples  
(D) Dezena de milhar 
 

10. Adriana vai fazer esta subtração: 679 – 38 O resultado dessa operação será: 
(A) 299 
(B) 399  
(C) 631  
(D) 641 
 
 
Orientações: 
 
 

 Não é necessário enviar foto das atividades; 
 Entre no link abaixo e preencha o formulário com seu nome completo e 

assinale a alternativa das questões que você marcou durante o 
desenvolvimento das atividades. 

 
 
 

                 https://forms.gle/f9dQQrWcof7DtHSp9. 
 
 


