
 

 

Tarefa 07 – Professor Rogério 
Assunto: Sistema de numeração decimal e medidas de comprimento 

 
01. Jogar  baralho  é  uma  atividade  que  estimula  o  raciocínio.  Um  jogo  tradicional  é  a  Paciência, 

que utiliza  52  cartas.  Inicialmente são  formadas  sete  colunas  com  as  cartas.  A primeira coluna  tem  

uma  carta,  a  segunda  tem  duas  cartas,  a  terceira  tem  três  cartas,  a  quarta  tem quatro  cartas,  e  

assim  sucessivamente  até  a  sétima  coluna,  a  qual  tem  sete  cartas, e  o  que sobra forma o monte, 

que são as cartas utilizadas nas colunas. Qual é a quantidade de cartas que forma o monte? 

 
 
 
02.Henrique escreveu a  sequência  de  números  naturais  de  1  a  170.  Quantos algarismos 

Henrique escreveu ? 

 

03.Observe a sequência de figuras abaixo. 
 

 

 
 
Continuando com esse padrão, quantos quadradinhos haverá na figura 8? 
 
 
04.O ábaco é um antigo instrumento de cálculo que usa notação posicional de base dez para 
representar números naturais. Ele pode ser apresentado em vários modelos, um deles é formado 
por hastes apoiadas em uma base. Cada haste corresponde a uma posição no sistema decimal e 
nelas são colocadas argolas; a quantidade de argolas na haste representa o algarismo daquela 
posição. Em geral, colocam-se adesivos abaixo das hastes com os símbolos U, D, C, M, DM e CM 
que correspondem, respectivamente, a unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar, dezenas 
de milhar e centenas de milhar, sempre começando com a unidade na haste da direita e as demais 
ordens do número no sistema decimal nas hastes subsequentes (da direita para esquerda), até a 
haste que se encontra mais à esquerda. Entretanto, no ábaco da figura, os adesivos não seguiram 
a disposição usual. 
 
 

 
 
Nessa disposição, qual é o número que está representado na figura? 
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05. O comprimento de um grande fio corresponde à soma dos comprimentos de 24 fios menores.  
São eles: 
 
• 12 fios, cada um dos quais com comprimento que mede 14,7 cm; 
• 4 fios, cada um dos quais com comprimento que mede 0,3765 km; 
• 8 fios, cada um dos quais com comprimento que mede 13,125 dam. 
 
Esse grande fio foi dividido em 3 fios de igual comprimento, chamados de unidade modelo. Qual é a 
medida, em metros, do comprimento de uma unidade modelo? 
  
 
 
06.Nos Correios, são utilizados vários tipos de caixas para o envio de encomendas, entre elas, a caixa do 
tipo 4B, um paralelepípedo retângulo, em papel ondulado, com arestas medindo 360 mm, 270 mm e 180 
mm. Sabendo que o volume dessa caixa é produto de suas dimensões, calcule esse volume, em dm³. 
  
 
 
07.Uma tartaruga percorreu, num dia, 6,05 hm. No dia seguinte, percorreu mais 0,72 km e, no terceiro 

dia, mais 12500 cm. Qual a distância que a tartaruga percorreu nos três dias? 
 
 
 

08.Pedrinho quer medir a distância entre sua casa e a do seu melhor amigo. Para isso, ele mediu o 
comprimento de seu passo, obtendo 60 centímetros. Em seguida, observou que, para ir até a casa do seu 
melhor amigo, ele deveria dar 3.000 passos. Considerando iguais todos os passos do Pedrinho, qual é a 
distância entre a dele e a casa do seu melhor amigo? 
 


