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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 

1) Escreva os números que se seguem com algarismos romanos: 

 

a) 26   

b) 17    

c) 10  

d) 29    

e) 19    

f) 35    

g) 47   

h) 85   

i) 143 

j) 155 

k) 246 

l) 370 

m) 503 

n) 1024 

o) 2138 

p) 3245 

 

2) Escreva os séculos, usando algarismos romanos e os anos a que se referem: 

 

a) 14: _____ anos: de _____ a _____ 

b) 18:_____anos: de _____ a _____ 

c) 12: _____ anos: de _____ a _____ 

d) 07: _____ anos: de _____ a _____ 

e) 27: _____ anos: de _____ a _____ 

 

3) Compare os números, utilizando os símbolos > (maior) ou < (menor): 

 

a) 36_____15   

b) 16_____17 

c) 25_____23  

d) 9_____5 

e) 12_____14 

f) 54_____26 

 

4) Decomponha: 

 

a) 457 = 400 + 50 + 7 

b) 2376 = 

c) 7560 =  

d) 8005 =  

e) 1571 = 

f) 2780 = 

g) 7562 = 

h) 1562 = 

i) 3653 = 

j) 7896 = 

 

5) Escreva os números em ordem decrescente: 

 

685 – 15 – 436 – 705 – 256 – 365 – 76  
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São Paulo,    
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6) Escreva os números em ordem crescente: 

 

56 – 127 – 32 – 15 – 246 – 243 – 760 – 47 

 

7) Calcule as adições e subtrações: 

 

a) 365 + 256 + 17 =      

b) 406 + 252 + 180 =      

c) 2507 + 1703 + 12 =      

d) 5761 +237 + 1000 =      

e) 12500 + 760 + 1745 =     

f) 6750 – 2986 = 

g) 10100 – 2565 = 

h) 9800 – 7965 = 

i) 36400 – 12795 = 

j) 47651 – 47651 = 

 

8) Vanessa pagou R$247,00 em uma camiseta, R$310,00 em uma calça e R$ 230,00 em um sapato. Quanto 

Vanessa gastou? 

 

 

9) Mário quer comprar um aparelho de som que custa 2950 reais. Ele já possui 1435 reais. Quanto está faltando 

para Mário comprar esse aparelho? 

 

 

10) Um avião tem capacidade para transportar 315 passageiros. O voo de hoje está transportando 279 passageiros. 

Quantas poltronas não estão sendo ocupadas? 

 

 

11) Uma indústria têxtil faturou 1.679.467 reais em 2013 e 1.346.541 em 2012. Seu faturamento aumentou ou 

diminuiu? Quanto? 

 

 

12) Em uma fábrica trabalham 248 operários. Se cada um deles ganha 1450 reais, quanto a fábrica gasta por mês 

para pagar todos os operários? 

 

 

13) Um canil possui 45 compartimentos para abrigar cães. Em cada um cabem 36 cães. Quantos cães podem ser 

abrigados nesse canil? 

 

 

14) Jorge herdou 446 pérolas de sua avó. Se cada pérola custa, em média, 3150 reais, quanto ele irá ganhar 

vendendo todas? 

 

 

15) Calcule as multiplicações e divisões: 

 

a) 31400 x 35 = 

b) 15608 x 26 = 

c) 29146 x 46 = 

d) 35007 x 37 = 

e) 31480: 5 = 

f) 178800: 4 = 

g) 28650 : 5 = 

h) 9645 : 15 = 

 

 
BOA SORTE! 


