ROTEIRO DE ESTUDOS E EXERCÍCIOS PARA RECUPERAÇÃO EM MATEMÁTICA
ADRIANA – LORNA – LÚCIA – SUELEM
Lista de conteúdos – Situações problema envolvendo as quatro operações, sistema
monetário,decomposição, divisão, sólidos geométricos, circunferência, dobro, triplo, quádrulo,
quíntuplo, sextuplo.
Referência para estudos – Atividades do caderno e apostila.

Veja o preço de alguns produtos e responda às questões.

Camisa xadrez
R$ 79,00

Sandália
R$ 104,00

Short jeans
R$ 69,00

Camisa poá
R$ 36,00

Macacão curto
R$ 165,00

Casaco longo
R$ 259,00

Casaco xadrez
R$ 197,00

Casaco algodão
R$ 149,00

Calça jeans
R$ 55,00

Camisa social
R$ 59,00

Short Response 7
R$ 88,00

Sapatênis
R$ 186,00

Questão 1 - Qual é menor quantidade de notas de real que pode ser usada para pagar o casaco
xadrez? Desenhe as cédulas que compõe a sua resposta.

Questão 2 - Cláudia comprou 1 short jeans, 1 sandália e 1 camisa de poá. Pagou o valor total da
compra em dinheiro e recebeu de troco as seguintes notas: 2 notas de 10 reais, 4 notas de 5
reais e 1 moeda de 1 real. Quanto ela deu em pagamento?
Cálculo

Resposta

Questão 3 - Complete o quadro:
Decomposição

Composição

Decompor em ordens

Escrita por extenso

9.021

Três mil e noventa e quatro

8.000 + 300

3000+60+1

2dm+ 3um+5c+6d+9u

8543

Observe o preço de cada produto:
FOGÃO = R$ 1.367,00

COMPUTADOR = R$ 1.625,00

GELADEIRA = R$ 1.890,00

VENTILADOR = R$ 156,00

CELULAR= R$ 238,00

AR CONDICIONADO = R$ 1. 548,00

Questão 4 - Calcule a quantia que uma pessoa gastaria se comprasse um fogão e um celular.
Cálculo:

Resposta:

Questão 5 - Se a pessoa levar a quantia de R$ 2.100,00, daria para ela comprar um computador
e um ventilador? Sobraria troco?
Cálculos:

Resposta:

Questão 6 - Qual a diferença entre os valores da geladeira e do celular?
Cálculo:

Resposta:

Questão 7 - Caio comprou um ventilador a R$ 156,00, porém Leonardo comprou o quádruplo
dessa quantidade para revender.
Qual foi o valor total pago pela compra de Leonardo?
Cálculo

Resposta

Questão 8 - Circule as imagens que representam esferas

brincos
Globo

ovo

moedas

bola

CD

Questão 9 - Quantos grupos cabem?
Quantos grupos de 4 cabem em 32? _______________________
Quantos grupos de 6 cabem em 54? _______________________
Quantos grupos de 7 cabem em 42? ______________________
Quantos grupos de 8 cabem em 72? _______________________
Quantos grupos de 5 cabem em 26?________________________

Questão 10 - Escreva V para frases verdadeiras e F para frases falsas.
(

) 8 moedas de 0,50 real dá o total de 8 reais.

(

) Em 48 há 6 grupos de 8 .

(

) Uma revista custa 49 reais, o quádruplo dessa quantidade dá 166 reais.

(

) Um CD é considerado uma circunferência.

(

) A decomposição do número 3419 por ordens fica assim: 3um+4c+ 6u.

