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MATEMÁTICA 

 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de Matemática; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Matemática. 

 

REVISÃO DE MATEMÁTICA – Unidade 7 
 

Unidade 7: Divisão 

  Divisão é a operação matemática inversa da multiplicação. Uma das ideias da divisão é repartir, 

dividir, distribuir igualmente. Podemos fazer isso com números, balas, brinquedos, dinheiro, 

desenhos, resolvendo problemas, entre outros. 
 

A divisão é uma das quatro operações fundamentais na matemática. 
 

Ao dividirmos um número por outro podemos gerar resto ou não, caso o resto seja zero, a    

divisão é exata, se não for, então a divisão é não exata. 
 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – Unidade 7 

Antes de iniciar as atividades no caderno de matemática, não se esqueçam de colocar o título 

e a data de hoje. 

Título: Questionários de revisão 

Data: Juiz de Fora, 11 de dezembro de 2020. 

 

1) Arme e efetue as divisões abaixo: 

a) 75 ÷ 5 = ______    d) 9 ÷ 9 = ______ 

b) 69 ÷ 2 = ______    e) 847 ÷ 7 =______ 

c) 12 ÷ 3 = ______    f) 347 ÷ 3 =______ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1tica
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multiplica%C3%A7%C3%A3o
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REVISÃO DE MATEMÁTICA – Unidade 8 

Unidade 8: Grandezas e medidas: comprimento, massa e capacidade 

 As medidas aparecem em muitas situações do dia a dia. Por isso, precisamos de instrumentos 

de medida. 

O centímetro e o metro são medidas de comprimento no sistema métrico. Ambos têm 

abreviações: cm e m. 

 O quilograma, ou simplesmente quilo, é uma unidade padronizada de medida que usamos 

para calcular medidas de massa (“peso”). Para essas medidas também usamos a abreviação: 

kg 

Para indicar medidas de massa inferiores a 1 quilograma ou que não são dadas em quilogramas 

exatos, é comum o uso da unidade padronizada de medida grama, abreviação: g. 

A balança é o instrumento mais usado para descobrir uma medida de massa.  

 As medidas de capacidade são grandezas utilizadas para estimar uma quantidade que está 

inserida em um reservatório/recipiente, ou seja, são empregadas na medição de líquidos. 

Ainda pode-se dizer que tais medidas são usadas para definir o volume no interior de um 

recipiente. 

  Mas, antes de conhecer as unidades de medidas de capacidade é importante fazer a 

distinção entre alguns termos. Quando falarmos em volume, estamos nos referindo ao espaço 

que um corpo é capaz de ocupar. Mas ao falar de capacidade, estamos nos referindo ao volume 

de líquido que pode ser acomodado dentro do recipiente. Para medir a capacidade de um 

recipiente também podemos usar a unidade padronizada de medida: o litro. 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – Unidade 8 

1) Complete com números e abreviações. 

a) Cem centímetros é o mesmo que ____________________. 

b) Meio metro tem ________________________. 

c) Mil metros equivale a __________________________. 

https://www.educamaisbrasil.com.br/enem/matematica/unidades-de-medida
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2) Escreva dois exemplo para cada item abaixo: 

a) Quais objetos posso usar para fazer medida padrão? 

_____________________________________________________________________________ 

b) Quais partes do meu corpo posso usar para medir e não ficar padrão? 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) O que você acha que pesa mais? 

a) Um elefante ou uma cadeira: ____________________________________________________ 

b) Um telefone ou um grampo: _____________________________________________________ 

c) Um lápis ou uma porta: _________________________________________________________ 

 

4) Qual é o significado em cada abreviação? 

a) G: ______________________ 

b) Kg: _____________________ 

c) T: ______________________ 

 

5) Faça a abreviação de: 

a) Litro: __________ 

b) Mililitro: __________ 

 

6) Todas as vasilhas abaixo são iguais. Verifique quanto cada um tem de água.  

 

Agora vamos deixar duas vasilhas totalmente cheias e duas vazias. Complete com as 

letras. 

Despejar a água do recipiente ______ em _____ e despejar a água do recipiente _____ em 

_____. 
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REVISÃO DE MATEMÁTICA – Unidade 9 

Unidade 9: Números maiores do que 1000 

 São muitas as situações que precisamos usar números maiores que 1000(mil). 

Lembrando que os números são infinitos, e, quanto mais algarismos o número possuir, maior 

ele é. 

Exemplo:  1 → um 

 10 → dez 

     100 → cem 

     1000 → mil 

 

QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – Unidade 9 

1) Faça a composição dos números e escreva como é a sua leitura. 

a) 1000 + 200 + 30 = ____________________________________________________________ 

b) 2000 + 9 = __________________________________________________________________ 

c) 3000 + 500 + 80 + 1 = _________________________________________________________ 

 

2) Agora, faça leitura dos números e escreva-os. 

a) Sete mil, duzentos e oitenta: ____________________________________________________ 

b) Oito mil e vinte e sete: _________________________________________________________ 

c) Nove mil e um: _______________________________________________________________ 

d) Quatro mil, trezentos e cinquenta e um: ____________________________________________ 

e) Cinco mil e vinte: _____________________________________________________________ 

f) Seis mil e seiscentos: __________________________________________________________ 


