
 

Assunto: Sistema de Numeração Decimal – DESAFIOS  
 

1- Qual é o resultado da multiplicação do maior número ímpar de 6 algarismos diferentes 

pelo número 34?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2- Qual é o antecessor par do número 641.980? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3- Qual é o número ímpar que corresponde a quantidade de dias de 827 semanas? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4- Qual é o maior número par de oito algarismos iguais? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5- Qual é o menor número de 9  algarismos diferentes? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6- Qual é o menor número de 2 algarismos iguais? Multiplique-o pelo dobro do maior 

número de 4 algarismos diferentes. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7- Cris comprou 419 dezenas e meia de canetas azuis e 325 centenas e meia de canetas 

pretas. Quantas canetas ela comprou? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8- Mariana leu 2.864 revistinhas no ano de 2019. No mês de fevereiro de 2020, leu a 

metade da quantidade anterior e no feriado do Carnaval leu mais 304. Nas férias de 

julho leu mais 639 revistinhas. Quantas revistinhas ela leu até agora? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

9- Eduarda tem 2.917.809 selos em sua coleção. Vendeu alguns e ainda ficou com 

1.345.084. Quantos selos ela vendeu? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

10- No jogo de bafo, João Otávio começou o jogo com 326 figurinhas. Ganhou algumas, 

ficando com o dobro de 719.  Quantas figurinhas ele ganhou? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

11- Larissa ganhou 740 reais no seu aniversário e 885 reais no dia das crianças. Distribuiu 

tudo em dois cofrinhos para gastar nas férias. Quantos reais ela colocou em cada 

cofrinho? 
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12- Qual é o antecessor de 1 Unidade de milhão, 963 centenas e meia? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

13- Se 3 canetas custam R$ 198,00, quanto é preciso para pagar o dobro dessa quantidade 

de canetas?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14- Pedro gasta R$ 7,00 por dia para comprar lanche para sua lagartinha de estimação. 

Com 560,00, por quantos dias ele terá dinheiro para comprar lanche para ela? 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

15- Maria tem R$1.863,00, que corresponde ao triplo da quantia que Catarina tem. Que 

quantia Catarina tem?  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16- Ana Gabriela quer dar, como lembrancinhas, 2 lápis com ponteira para cada um dos 20 

convidados do seu aniversário. Esses lápis são vendidos em pacotes com 12 unidades 

que custam R$24,00 cada.  

a) Quantos pacotes de lápis com ponteira Ana Gabriela deve comprar? Quanto pagará 

pela compra?  

b) Se Ana Gabriela usar 5 notas de R$20,00 para fazer o pagamento, quanto receberá 

de troco?  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

17- Uma pessoa escova os dentes 6 vezes ao dia. Quantas vezes, em uma semana, essa 

pessoa escova os dentes? E em um ano?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18- Vitor e Bryan querem juntar suas economias para comprar um computador que custa 

R$3.870,00. Vitor tem R$ 1.480,00, e Bryan tem R$ 439,00 a mais que Mateus. Eles 

têm dinheiro suficiente para comprar o computador?  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19- Os alunos do 4º ano precisavam coletar 200.000 latas de bebidas vazias para trocá-las 

por sementes de hortaliças, que seriam plantadas no canteiro da escola. Para isso, eles 

guardaram latas durante 6 meses. No 1º mês, conseguiram 50.000 latas. No 2º mês, 14 

dúzias e meia a mais do que no 1º mês. No 3º mês, 54 centenas a mais de latas do que 

no 2º mês. Depois desses três meses, os alunos conseguiram latas suficientes para 

trocar por sementes? 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

20- Comprei um produto e paguei por ele com 9 notas de R$200,00. Recebi de troco  

R$ 523,00. Quanto custou o produto?  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 


