
 

 

      1ª Lista de Exercícios de Matemática 

 

 

 

 

1.Escreva como se lê o número que aparece no quadro abaixo: 

 

 

2.Observe a seguir uma tabela com a população dos seis estados mais populosos do Brasil, de 
acordo com as estimativas do IBGE 2016. 

 

 

        

 

 

                                                                          http://www.suapesquisa.com/ geografia                  
                                                                                        _do_brasil/ estados_mais_populosos.htm 
a)Quais são os três estados mais populosos do nosso país? 

 

b)E qual é o estado do Nordeste mais populoso do Brasil? 

 

c)Escreva por extenso  o número que representa a população do 6º (sexto) maior estado do 
Brasil. 

 

 



 

3 )Represente com algarismos as escritas por extenso.                                                                      

a) seiscentos mil e três –                                                                                           
b) quatro milhões, cinqüenta e seis mil e um –  
c) duzentos e trinta e sete mil e quarenta e cinco –  

 

4 ) Complete os espaços com as informações sobre a formação dos números.                              

a) O número 45372 possui ______ unidades simples, ______ dezenas simples, ____ centenas 
simples, ___ unidades de milhar. Para que ele possua mais uma dezena simples, é necessário 
adicionar  __  unidades simples. 

 

b) O número 678.908 possui ______ unidades simples, _______  dezenas simples, ______  
centenas simples, _____ unidades de milhar. Para que ele possua mais uma unidade de milhar, é 
necessário adicionar  ____  unidades simples. 

5) Escreva por extenso os seguintes números: 

a) 468         
b) 28.333 
c) 315.444        
d) 27.007.006 
e) 600.000.600 

 
6) Dê o que se pede: 
 

a) O consecutivo de 40.       
b) O consecutivo de ímpar de 589. 
c) O anterior a 19.       
d) O antecedente par de 1.002. 
e) O precedente ímpar de 509. 

 
7) Descubra que número é formado por: 
 

a) Cinco dezenas mais três unidades:  
 
c) Duas unidades de milhar mais cinco centenas mais oito dezenas mais seis unidades:  
 
c) Três unidades de milhão mais três centenas de milhar. 
 

 
8) Escreva o número em algarismos indo-arábico: 
 

a) Dois milhões, sessenta e três mil e cinco. 
 
b) Oito mil, quinhentos e trinta e quatro. 
 
c) Cento e dezoito mil, cento e vinte e sete. 

 
 


