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Colocar o nome completo e a data no cabeçalho
Usar somente caneta azul ou preta.
Questões respondidas a lápis serão anuladas.
Questões de múltipla escolha e objetivas
rasuradas serão anuladas.
 Evitar rasuras e o uso de corretivo em todas as
questões.

 Deixe todos os cálculos na questão.
 Não serão permitidas conversas durante a
avalição.
 Não é permitido pegar material emprestado do
colega.

Assinatura dos pais ou responsáveis:

1) Flávio vai conhecer São Paulo. A estrada que liga o Rio de Janeiro a São Paulo tem
429 km de extensão. Para ir a São Paulo e voltar para o Rio, o número de quilômetros
percorridos na rodovia é de: ( valor da questão: 0,2)
a)(

) 846 km.

c)(

) 856 km.

b)(

) 848 km

d)(

) 858 km.

2) Em um estacionamento, havia 1056 veículos, entre carros e motos. Considerando que
789 são carros, a quantidade de motos, no estacionamento, é de: ( valor da questão: 0,2)

a)( ) 367.

b)( ) 267.

c)( ) 247.

d)( ) 189.

3) Para cada potência, escreva um produto de fatores iguais e calcule-o:
(valor da questão: 0,2/0,8)
a) 72 =______________________________
b) 53 = _____________________________
c) 34 = _____________________________
d) 27= ______________________________

4) Escreva os números utilizando potências de base 10: ( valor da questão: 0,2/0,8)
a) 100 000 000 =______________________________________________________
b) 135 000 000 000 =___________________________________________________
c) 585 300 000 000 000 000 =____________________________________________
d) 116 000 000 000 =___________________________________________________

5) Calcule os resultados das potências. ( valor da questão: 0,2/0,8)
a) 105=_____________________________
b) 100= _____________________________
c) 10 12=_____________________________
d)101=_______________________________

6) Calcule: (valor da questão: 0,3/1,2)
a) 15 + ( 26 – 3 ) . 4

b) [ 4² + ( 5 – 3)³] : ( 9 – 7)³

c) (33 – 20 + 8. 0) . (8 + 2)

d) 29 – { 100 :52 . [ 20 – ( 10 – 1 + √36 ) +1 ]}

Boa Avaliação! Profª.Fabiana

