
 

ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM MATEMÁTICA –  

PRISCILA 

 

Referências para estudos: Sistema Anglo – Caderno 2/3 - Módulos 11 a 20. 

 
Questão 1- Leia o texto abaixo e depois responda as questões. 

 

BRASIL TEM MAIS SMARTPHONES DO QUE COMPUTADORES 

Segundo dados da 26ª Pesquisa sobre o Mercado Brasileiro de TI (Tecnologia de Informação) 

realizada em 2014 e divulgada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em 2015, os aparelhos 

multifuncionais, práticos, acessíveis e cada vez mais modernos, os smartphones não param de 

crescer no mercado brasileiro. Os aparelhos já somam 154 000 000 de unidades no país, 

ultrapassando pela primeira vez os computadores pessoais (PCs), que chegam a 152 000 000. 

De acordo com as projeções da empresa eMarketer, o número de usuários de telefones 

inteligentes chegará a 2 560 000 000 em 2018.  
http://www.revistaqualimovel.com.br/noticias/brasil-tem-mais-smartphones-que-pcs (Acesso em: abril 

 

a) Escreva os números que aparecem em negrito no quadro de ordens. 

 

 
b) Escreva por extenso os números do quadro de ordens do item a.  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 



c) Segundo um estudo da empresa de tecnologia Ericsson as estimativas de conexões de 

smartphones no mundo em 2015, foi de 3 250 000 000.  

 Quantas classes e ordens têm o número 3 250 000 000? ____________ 

 Qual o valor relativo do algarismo 3? ____________________________ 

 

d) O Facebook afirma que fechou 2015 com 1 590 000 000 de usuários. Arredonde o número 1 

590 000 000 para a centena de milhão:_____________ 

 

Questão 2- Efetue as divisões e complete a tabela. 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 3- A maior representação de um sólido geométrico feita pelo homem na Antiguidade é a 

Pirâmide de Quéops no Egito.  

 

 

a) Quantas faces têm a pirâmide representada? ______________________________ 

b) Com um lápis de cor, trace uma aresta na representação da pirâmide. 

c) Assinale com um X um vértice na representação da pirâmide. 

 

Questão 4- Classifique os segmentos representados nas fotos em paralelos ou perpendiculares. 

 

 

 

 

 

 

 



Questão 5- Registre no quadro de ordens os seguintes números: 

 

 

Questão 6- Você sabe que as frações estão presentes no nosso dia a dia. Então, é possível 

afirmar que 
4

1
 de horas de um dia, 

4

1
 de uma hora, 

4

1
 de um quilo, 

4

1
 de um litro e 

4

1
 de 

meses do ano é respectivamente o mesmo que:  

 
a) 4 h - 45 min - 500 g - 200 mL - 9 meses.  

b) 8 h - 20 min - 250 g - 500 mL - 4 meses.  

c) 6 h - 15 min - 250 g - 250 mL - 3 meses.  

d) 12 h - 30 min - 500 g - 600 ml - 6 meses. 

 

Questão 7- Para a estreia de um filme, foram colocados à venda 1 200 ingressos, que 

correspondem ao número total de poltronas do cinema. Foram vendidos 75% desses ingressos. 

Quantas pessoas assistiram ao filme?  

 
a) 300  

b) 600  

c) 800 

d) 900 

 

 



Questão 8- Eduardo está com dengue, sua mãe mediu sua temperatura que está em 39,2 ºC. 

Sabendo que a temperatura normal de um corpo é aproximadamente 36,5 ºC. Quantos graus a 

temperatura de Eduardo está acima do normal?  

a) 3,3 ºC  

b) 3,0 ºC  

c) 1,8 ºC  

d) 2,7 ºC 
 

Questão 9 - Em uma questão da prova de Matemática, a professora pediu para que os alunos 

representassem o número 0,05 em forma de fração. Mariana representou assim 
10

5
, Fabiano 

representou 
5

10
, Fernanda 

100

5
 e Marcela 

1000

5
. Qual deles acertou a questão? 

a) Mariana.  

b) Fabiano.  

c) Fernanda.  

d) Marcela. 

 

Questão 10- Nas figuras a seguir estão representados quatro polígonos diferentes. 

 

 

Qual desses polígonos possui dois lados paralelos e dois lados não paralelos?  

a) Retângulo.  

b) Triângulo.  

c) Trapézio.  

d) Hexágono. 


