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A vida é um constante recomeço.  

Não se dê por derrotado e siga adiante. 

 As pedras que hoje atrapalham sua caminhada 

 amanhã enfeitarão a sua estrada. 
 

ATIVIDADE DE MATEMÁTICA 

 

ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

1. Observe os números 2, 5, 9, 11, 12, 19, 25, 47, 49, 125, 900, 1226, 1998, 12.565, 

45.554, 100.000 e 256.361. 

Pede-se: 

a) Quatro números que são divisíveis por 2. 

 

b) Quatro números que são divisíveis por 5. 

 

 

c) Quatro números que são divisíveis por 3. 

 

d) Quatro números que são primos. 

 

2. Marcela tem o triplo da quantia de Carla. Juntas, elas possuem R$ 124,00. Qual a 

quantia de Carla? 

a) 31 

b) 62 

c) 93 

d) 104 

 

3. Calcule as potências. 

a) 43 

b) 24 

c) 52 

d) 72 

e) 35 

 



4. Nove pescadores vão repartir igualmente entre si os 

7875 peixes que pescaram. Se sobrarem alguns peixes, 

eles serão devolvidos ao mar. Quantos peixes serão 

devolvidos ao mar? 

 

 

5. Mariana deseja comprar uma TV de 42´´que custa R$ 2.200,00. Ela constatou que, para 

adquirir a TV, precisa do dobro da quantia que possui hoje mais R$ 300,00. Quanto 

Mariana possui, em reais, hoje? 

a) 950 

b) 1.100 

c) 1.650 

d) 1.900 

 

6. O Brasil já foi campeão mundial de futebol 5 vezes. As últimas competições ocorreram 

em 2014 e 2018 e, no ano de 2022, acontecerá outra vez. 

Observe o intervalo que existem entre os anos 2014, 2018 e 2022 marcados por esse 

evento. Identifique entre os anos abaixo, aquele onde haverá outra Copa do Mundo. 

a) 2023 

b) 2024 

c) 2025 

d) 2026 

 

7. A população da África do Sul, país onde se realizou a Copa do Mundo de Futebol em 

2010, é de aproximadamente 47 900 000 habitantes. Este número, escrito por 

extenso, fica: 

a) Quarenta e sete milhões e novecentos mil. 

b) Quatrocentos e setenta e nove milhões. 

c) Quatrocentos e setenta e nove mil. 

d) Quarenta e sete mil e novecentos. 

 

8. Resolva os problemas, apresentando operações e responda. 

a) Lucia nasceu em 1964 e tem um irmão 9 anos mais velho. Em que ano nasceu 

o irmão de Lucia? 

 

b) Papai nasceu em 1970. Qual a idade dele no ano atual? 

 


