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Primeiramente, vamos relembrar a diferença entre número e numeral?
Numeral é a palavra ou o símbolo usado para representar um número.
Número é a idéia de quantidade de elementos de um conjunto.
O número 1 em português é um e em inglês é one.
As palavras um e one são numerais diferentes que se referem ao mesmo número.
Sistema de numeração decimal
Esse sistema é dito decimal, pois possui base 10, isto é, contamos os elementos de 10 em
10. A utilização dessa base muito provavelmente tem a ver com o fato de termos 10 dedos
nas mãos e as pessoas os usavam para fazer cálculos pequenos.
Para representar os números, usamos dez símbolos: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. (que são os
algarismos indo-arábicos).
Para representar 10 unidades usamos 1 dezena.
Para representar 10 dezenas usamos 1 centena.
E assim por diante.
As unidades são chamadas de unidades de 1ª ordem, as dezenas de unidade de 2ª ordem,
as centenas de unidades de 3ª ordem, e assim por diante.
A cada três conjuntos de unidade temos uma classe:
Observe o quadro abaixo:
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Quando escrevemos um número, o valor do algarismo depende da posição que ele ocupa.
Exemplos:

1) 23  Os algarismos utilizados foram 2 e 3, então dizemos que seus valores absolutos são
2 e 3.
Valor absoluto é o valor do algarismo isolado.
O valor do algarismo 2, nesse exemplo, são vinte unidades, logo, seu valor relativo é 20, e do
3 são 3 unidades, logo seu valor relativo é 3.
Valor relativo é o valor do algarismo de acordo com a posição onde ele se encontra.

2) 1 5 7
Valor absoluto: 7

Valor relativo: 7

Valor absoluto: 5

Valor relativo: 50

Valor absoluto: 1

Valor relativo: 100

Exercícios:
1) Escreva os valores absolutos e relativos dos algarismos que compõem os numerais
abaixo:
a) 253
b) 5489
c) 132
d) 52
e) 132589
2) O preço de um carro é vinte e três mil quatrocentos e dezessete reais. Usando algarismos,
escreva o numeral que corresponde ao preço do carro.
___________________________________________________________________________
3) Em um evento esportivo 12 564 pessoas compraram ingressos para assistir ao jogo na
arquibancada coberta e 124 315 pessoas adquiriram ingressos na arquibancada
descoberta. Quantos espectadores irão assistir ao jogo nesses dois tipos de
arquibancada?
(A) 111 751

(B) 136 879

(C) 124 315

(D) 249 955

4) Decomponha os números abaixo seguindo o modelo:

125 = 100+ 20+ 05
a)
b)
c)
d)
e)
f)

215=____________________________________________
65=____________________________________________
872____________________________________________
164=____________________________________________
17=____________________________________________
1003=____________________________________________

5) Agora vamos escrever o número final?

3 centenas + 2 dezenas + 1 unidade= 321
a) 1 centena + 4 dezenas= _________________________
b) 5 dezenas + 2 unidades+ 1 unidade=________________
c) 3 centenas + 6 unidades=______________________
d) 4 centenas+ 4 dezenas+ 4 unidades=_______________
e) 9 dezenas+ 6unidades=_________________
f) 2 centenas+ 5 dezenas+ 3 unidades=_____________

6) Leia o texto a seguir:
O povoado de Santo Antônio de Aracaju passou a ser considerado cidade em 1855
quando, por necessidade econômica, uma assembleia a transformou em capital.
Hoje, Aracaju tem uma população de 571 149 habitantes e continua sendo a capital
de Sergipe.
Fonte de pesquisa: IBGE. 14 jan. 2018.
Agora, marque com um X a alternativa que apresenta como se lê o número em destaque no texto
acima.
(A) Quinhentos e setenta mil, cento e quarenta e nove.
(B) Quinhentos e setenta e um mil, cento e quarenta e nove.
(C) Quinhentos e setenta e um, cento e quarenta e nove.
(D) Quinhentos e um mil, cento e quarenta e nove.
7) Marque com X a alternativa que apresenta o número trezentos e sessenta mil, oitocentos e
vinte e um.
(A) 306 821

(B) 360 812

(C) 360 821

(D) 306 812
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Atividades Pedagógicas – 5° ano Ensino Fundamental Geografia – 04/05/2020
1- Pinte o mapa de acordo com a legenda:

Ásia (amarelo)

América (vermelho)

Europa (verde)

África (roxo)

Oceania (laranja)

Antártida (rosa)

2-Escreva o nome dos paralelos no mapa abaixo:

DADOS DO(A) ALUNO(A)
Nome:
Turma:

Professor (a):Silvânia M. R. Costa

Atividades Pedagógicas – 5° ano Ensino Fundamental Artes – 04/05/2020
1.Pinte a paisagem com as cores quentes.

2.Pinte a paisagem com cores frias.

EDUCAÇÃO FÍSICA
PROFESSORA: Jéssica Filomena dos Santos
ANO: 5°
DATA DE ENVIO: 04/05/2020

DATA DE ENTREGA: 11/05/2020

Atividade referente ao dia 08/05/2020
Unidade Temática: Brincadeiras e Jogos
Objeto de Conhecimento: Brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo.
Habilidade: (EF35EF01P5)
1 – Procure e pinte no CAÇA-BRINCADEIRAS abaixo os nomes das brincadeiras: CORDA – MODELAGEM ESTÁTUA – ADOLETÁ – BINGO – QUEIMADA – AMARELINHA – XADREZ – MORTO VIVO – CASINHA –
TANGRAN – CIRANDA – BALANÇO – GINGANA – JOGO DA VELHA - CHINELINHO

