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Tema Genérico do Plano de Aula: 

Sistema de numeração e operações fundamentais 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 
Componente Curricular) 

 Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de 
produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos 
para compreender e atuar no mundo. 

Objetos de Conhecimento 

 Sistema de numeração decimal: características, leitura, escrita e comparação de 
números naturais e de números racionais representados na forma decimal 

 Operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação) com 
números naturais  

 Divisão euclidiana 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base 
Municipal de Caçador) 

 (EF06MA01) Comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números 
racionais cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica. 

  (EF06MA03) Resolver e elaborar problemas que envolvam cálculos (mentais ou 
escritos, exatos ou aproximados) com números naturais, por meio de estratégias 
variadas, com compreensão dos processos neles envolvidos com e sem uso de 
calculadora 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Computador, tablete ou celular; 
 Caderno, caneta, lápis e borracha. 

Aplicação/Fixação 



Aula 1 
Resolva a cruzadinha efetuando as operações de divisão e complete com os resultados 

  

 
 Aula 2 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 Aula 3 e 4 

 
Problemas 

1. Uma pesquisa perguntou a 1200 pessoas se liam jornal diariamente e 384 

responderam que não. Quantas pessoas responderam que sim? 

a) 816 

b) 916 



c) 1184 

d) 1584 

2. Um auditório possui 23 filas com 25 assentos em cada fila. E mais uma fila com 20 
assentos. Já foram vendidos 420 ingressos para um espetáculo nesse auditório. 
Com base nisso responda: 
I. Quantos ingressos ainda estão à venda? 
a) 155 
b) 80 
c) 175 
 d) 40 

 
II. Em uma fila de 25 assentos foram arrecadados R$ 1.250,00. Nessas condições 

quanto custa cada ingresso? 
a) R$ 48,00 
b) R$ 50,00 
c) R$ 25,00 
d) R$ 65,00 
 
III. Se forem vendidos todos os ingressos, qual será a renda arrecadada? 
a) R$ 29.750,00 
b) R$ 2.975,00 
c) R$ 28.750,00 
d) R$ 2.875,00 

 
3- Numa indústria de cerâmica, foram produzidas 2.830 lajotas num dia. Essas lajotas 

foram colocadas em várias caixas. 
 

I- Quantas caixas serão necessárias se colocarmos 36 lajotas em cada 
caixa? 

 
(a) 76 totalmente cheias e não sobra lajota 
b) 78 totalmente cheias e uma não totalmente cheia 
c) 75  totalmente cheias e não sobra lajota 
d) 79  totalmente cheias e não sobra lajota 
 
 

II-  Uma construtora comprou 13 caixas com 36 lajotas cada .Quantas 
lajotas ela comprou? 

a) 49 lajotas 
b) 72 lajotas 
c) 637 lajotas 
d) 468 lajotas 
 
 



        III – Quantas lajotas sobraram após a venda das lajotas no item anterior? 
 
 
 

 
4-   O número aproximado de habitantes da região norte do Brasil é de    12.919.949. 

Neste número: 
 

      I - Qual o algarismo das centenas? 
     a)1   b) 2    c) 9    d) 4  

 
    II - Qual o algarismo da unidade de milhão? 
 
 a) 1   b) 2    c) 9   d) 4  
 

     III-Qual algarismo ocupa a 8ª ordem?  
 
     a)  1     b) 2        c) 9         d) 4 
 
5- Valor posicional é quanto o algarismo vale, por exemplo: no número 52.000 o 

algarismo 2 vale 2000. Dê o valor posicional do algarismo 7 nos números a seguir: 
 
a) 7.200.000_________________________________ 
b) 76.901.245________________________________ 
c) 768.409.514_______________________________ 
 
 
6- Escreva por extenso na linha abaixo de cada número, a distância aproximada de 

cada um destes planetas até o Sol. 
 
Planeta                               Distância do Sol (Km)         Escrita 
Vênus                                 108.000.000                        → 
 
__________________________________________________________ 
 
Terra                                   150.000.000                        → 
__________________________________________________________ 
 
Marte                                   228.000.000                        → 
__________________________________________________________ 
 
Júpiter                                 780.000.000                        → 
_________________________________________________________ 
 
7- Assinale o número que aparece por extenso na sentença: O Oceano Atlântico ocupa 

uma área de oitenta e seis milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil e oitocentos 



quilômetros quadrados. 
 

a) 6557 
b) 600557.800 
c) 6.557.800 
d) 55578 
 
 
 
 
 
 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, apresentar o caderno contendo as atividades propostas. 

Registro de Frequência 

 Preencher a cruzadinha 1H/A 
 Resolver o desafio 1H/A 
 Resolver os problemas 2H/A 

Referencial 
 

  

 


