
Colégio: __________________________________________________

Nome: _________________________________________     nº _____

Professor (a): ____________________Série:9ª Ano EF Turma: _______

Data: ___/___/2020 Desconto Ortográfico: ___ Controle de tarefas: ____ Nota: _____

                                        EXERCÍCIOS DE MATEMATICA BÁSICA

1- Fernando e Jorge resolveram ir a uma pizzaria. Os dois juntos levaram R$ 137,00, sendo

que Jorge levou R$ 49,00 a mais que Fernando. Depois de analisarem o cardápio abaixo,

os amigos pediram uma pizza de calabresa e dois refrigerantes.

      

        No final, eles decidiram dividir o valor da conta por igual, e depois de pagar a sua       parte, 

Jorge ficou com

        a) R$ 23,00        b) R$ 51,00        c) R$ 67,00        d) R$ 72,00        e) R$ 95,00.

  2- Qual é o valor numérico da expressão a seguir? 0,2 + 3(0,5 − 0,2)² + 1,1 − 0,32

  3- Bruna e Camila foram a uma lanchonete e compraram juntas:
 2 sanduíches naturais por R$ 8,50 cada.
 2 sucos de laranja por R$ 4,20 cada.
 1 torta de limão por R$ 11,40.

        Qual o valor total da compra das meninas na lanchonete?

  4- Escreva os resultados das operações a seguir.
 0,2 + 1,34 = __________
 (0,5)³ = __________
 3 ⋅ 4,56 = __________
 1,2 − 1,14 = __________

“Sem limite para crescer”

1º Trimestre



5- Abaixo, vê-se uma tabela que mostra os nomes, cargos e salários da direção de uma pequena 

empresa.

O salário médio desse grupo é de:

6- Um vendedor comprou 500 maçãs imaginando revendê-las a R$ 2,00 cada uma. Mas, 

infelizmente, algumas maçãs estavam podres e não poderiam ser vendidas. Para continuar 

recebendo a mesma quantia, o vendedor aumentou o preço de venda para R$ 2,50. Quantas 

maçãs estavam podres?

7- A representação decimal do número doze inteiros, cinco décimos, sete centésimos e dois 

milésimos é:

8- Observe os números escritos na tabela a seguir e faça o que se pede.

1,2 0,5 1,14 0,21 1

 Escreva o maior dos números: ______
 Escreva o menor dos números: ______
 Reescreva a tabela colocando os números em ordem crescente:

     

9- Observe os números escritos na tabela a seguir e faça o que se pede.

1 2,7 0 3 0,5

Escreva os números em ordem crescente na reta numérica a seguir.

10- Complete os espaços com os sinais >, < e =:
a. 3,56 ____ 3,57
b. 3,758 ____ 4,567
c. 1,25 ____ 1,250
d. 5,6 ____ 5,4
e. 2 ____ 2,0
f. 4,1 ____ 4,7                                                                        Bons Estudos!

                                                                                      Faça com carinho e atenção!
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