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ATIVIDADES DE REVISÃO

1. Ivo, Beto e Guto jogaram um torneio de três partidas no computador. Os pontos ficaram assim:

A) Quem ganhará o torneio, se o vencedor for aquele que fizer mais pontos nas três partidas?

B) E quem ganhará, se o vencedor for aquele que fizer mais pontos escolhendo seus dois melhores 
resultados e desprezando o pior?

2. Uma calculadora apresenta, dentre suas teclas, uma tecla A, que aumenta o número digitado em 175
unidades, e uma tecla B, que adiciona 245 ao número que está no visor. Qual será o número obtido se 
uma pessoa digitar, inicialmente, 215 e apertar, em sequência, as teclas A, B e A?

3. Analisando o que já foi feito, descubra o número que deve ser escrito no topo da figura formada por 
quadradinhos. Você tem de primeiro descobrir o “segredo”.

4. Em um cinema, cuja capacidade é para 136 pessoas, ficaram 54 poltronas vagas durante a sessão 
de um filme, e as demais, ocupadas por uma pessoa cada. Quantas pessoas assistiram ao filme na 
qual sessão?

5. Em certo jogo para computador, Karina precisa fazer 1000 pontos para passar de fase. Sabendo que 
ela já fez 683 pontos, quantos pontos ainda são necessários para que Karina passe de fase?



6. Utilizando as operações inversas, efetue os cálculos necessários e determine o algarismo 
correspondente a casa letra.

7. Realize os cálculos necessários e obtenha número corresponde a cada letra.

8. Uma academia de ginástica oferece três opções de atividades físicas aos seus alunos. Considerando
que cada pessoa pode fazer uma única opção, os alunos estão assim organizados:

A) Quantas pessoas estão matriculadas nessa academia?

B) Em qual modalidade há mais inscritos?

C) Nessa modalidade, quantas pessoas há a mais que na modalidade de menor frequência?

9. As despesas mensais de Cláudio, cujo salário é R$ 1974,00, estão indicadas a seguir.

   Após pagar essas despesas, quantos reais sobraram para Cláudio?

10. Sendo a adição 138+ 77 = 215, escreva:
       A) O nome dos termos 138 e 77 _________________________________
       B) O nome do termo 215 _______________________________________

11. Que tal  criar um quadrado mágico?
 Em uma folha de papel, faça um quadrado de 12 cm de lado e divida-o em 9 quadradinhos iguais, com
4 cm de lado.
Recorte 9 papeizinhos e, em cada um deles, escreva os algarismos de 2 a 10.
Organize os números 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 de maneira que a soma obtida na horizontal, na vertical 
e na diagonal seja sempre 18. Encontre arranjos diferentes para obter essa soma.
Sugestões:
1. No quadrado central, coloque a terça parde (é o mesmo que dividir por 3) da soma de uma fila (linha 
horizontal, vertical ou diagonal).
2.Coloque, nos quadrados dos cantos, números ímpares.


