
“Ensinar para Aprender, Valorizar para Ter!” 

“Feliz a Nação cujo Deus é o Senhor!” 
 

 
 
 
 
Atividades do Período 18/05/2020 à 22/05/2020  

Conteúdo: Números Decimais 

Ano: 7° ano 

Área: Matemática 

 

CONTEÚDO: NÚMEROS DECIMAIS 

 Quando as partes inteiras são diferentes, o maior número é aquele que tem a maior parte 

inteira. 

Exemplo: 5,2 > 4,76 

 Quando as partes inteiras, são iguais, igualamos os números de casas decimais, 

acrescentando zeros. O maior número é aquele que tem a maior parte decimal. 

Exemplos: 2,6 > 2,53 

2,60> 2,53 

 

Atividade 
1) Usando os sinais =, > ou <, compare os decimais: 

a) 5,4 —— 5,40                                        e) 100,03 —— 100,30 

b) 3,23 ––– 3,27                                       f)   7,011 ——  6,95 

c) 1,12 —— 1,125                                    g) 0,095 ——  0,605 

d) 2,07 —— 2,1                                        h) 5     ——    3,92 

2) Lembre-se: Na adição e na subtração de números decimais coloca-se vírgula embaixo de 

virgula 

Exemplos: 1,442+ 2,400= 

 

 Associe cada operação ao seu resultado: 

a) 0,817 + 12, 67                                    (    ) 23,91 

b) 5,15 - 2, 822                                       (    )  13,487 

c) 2,9 - 1,999                                          (    )  3,13 

d) 7- 3,87                                                (    )   0,901 

e) 15+ 5,1+ 3,81                                     (    )   2,328 
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3) Nos últimos dias houve uma redução no preço da gasolina, o litro está custando 

aproximadamente R$ 3,90. Quantos litros posso abastecer meu carro com R$ 39,00? 

 

4) Veja a promoção: 

 

QUEIJO 

R$ 19,90 

CADA KG 

 

a)Seu Antônio comprou 2kg e pagou com duas cédulas de 20 reais. Sobrou dinheiro? Quanto? 

b) Ana comprou 1,5 kg (um quilograma e meio) de queijo. Quanto pagou? 

 

5)  Um trabalhador gasta por dia, R$ 3,60 com transporte. Quanto ele gasta durante 30 

dias? 

 

6) Fui ao supermercado “Tudo Barato” e comprei um pacote de arroz por R$ 15,98, duas caixas de 

bombons por R$8,76 cada e três litros de óleo por R$ 3,99 cada. Paguei com uma cédula de R$ 

50,00. Sobrou ou faltou dinheiro? 

 

 

 

 

 

 
 
 
 


