
Nome: _______________________________________   Data: ___/___/_______ 

1. Veja alguns números decimais: 

 

 

 

a) Se você adicionar os dois maiores números, que resultado vai obter? __________________ 

b) Qual é a diferença entre o maior e o menor desses números? _____________________ 

c) Se você multiplicar o número escrito na 1ª ficha com o número da última ficha, qual será o 

resultado? ___________________ 

d) Qual é a soma dos quatro números dados? _________________________ 

e) Qual é a diferença entre os dois menores números? _____________________ 

 

2. Veja o anúncio:   

 

a) Se você  comprar a 

prazo, quanto vai pagar 

pela bicicleta? 

______________ 

b) Qual é a diferença entre o preço a prazo e o preço à vista? _____________________________ 

3. A quantos metros correspondem: 

a) 4,8 km? ___________ b) 0,7 km? ________________ c) 6,9 km? _______________ 

4. A quantos quilogramas correspondem? 

a) 4 000 g? __________ b) 16 500 g? _______________ c) 8 550 g? ________________ 

5. Uma rua de 10 km está sendo asfaltada. Já conseguiram asfaltar 75% desta rua. Quantos metros ainda 

faltam para concluir o trabalho? ____________________________ 

6. Mamãe está com o seu peso acima da média. Seu médico pediu que ela emagrecesse 20 kg, mas ela 

somente conseguiu perder 25% do solicitado. Quantos quilogramas mamãe ainda tem que diminuir? 

____________________________ 

7. O carro de João consome muita gasolina, ele faz, em média, somente 8 km com um litro. João quer ir 

até Goiânia com seu carro e quer que você faça os cálculos de sua despesa, sabendo que até Goiânia 

são 170 km e o preço da gasolina está R$ 2,82. 

a) Quantos litros João consumirá para ir e voltar?______________________ 

b) Qual será sua despesa com combustível? _____________________ 

8. Num recipiente cabem 2,5 litros de água. Se usar a metade dessa água, quantos litros de água restaram 

no recipiente? __________________ 

9. Mamãe gastou numa receita ¾ do litro de leite. Quantos mililitros ainda restam na caixa de leite? 

___________________ 

10. Qual a unidade de medida mais adequada para medir? 

a) O peso:       * do açúcar? ________     * um elefante? ______________     * um comprimido? _______ 

b) O comprimento de * um prego? ______     * a distância entre duas cidades? _____________ 

c)* a área de um campo de futebol? __________________ 

11. Papai paga em média R$ 120,00 de energia mensalmente. Ele quer que façamos uma economia de 

20%. Se conseguirmos, quanto meu pai deverá pagar de energia este mês? ___________________ 

O que você pode fazer para economizar energia em sua casa? ___________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

  

3,7 5,02 4,28 2,996 

 
       OU ENTRADA DE  

R$              R$ 50,40 

+ 5 prestações de 

R$ 31,50 


