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Atividade  de Matemática  -   (Período de Isolamento) – 

         
Leia o texto abaixo, e responda as questões do   1º a 5º  
O Ministério da Saúde atualizou seus números na tarde desta quarta-feira (25), informando 
que o Brasil registra 2.433 casos confirmados do novo coronavírus e que já foram 
registradas 57 mortes. 
Casos CONFIRMADOS do novo coronavírus no Brasil : 
 

Estado / SIGLA Dados  do 
Ministério da 
Saúde    25.03.2020 

ACRE   - AC 23 

ALAGOAS - AL 11 

AMAPÁ – AP 1 

AMAZONAS- AM 54 

BAHIA – BA 84 

CEARÁ - CE 200 

BRASÍLIA - DF 160 

E. SANTO- ES 39 

GOIÁS – GO 29 

MARANHÃO – MA 8 

MATO GROSSO - MT 8 

M. GROSSO. do SUL- MS 24 

MINAS GERAIS – MG 133 

PARÁ - PA 7 

PARAÍBA – PB 3 

PARANÁ – PR 81 

PERNAMBUCO -PE 46 

PIAU - PI 8 

R. de JANEIRO- RJ 370 

R. Grde. do NORTE- RN 14 

R. Grde. do  SUL- RS 123 

RONDôNIA- RO 5 

RORAIMA - RR 8 

Sta. CATARINA- SC 109 

SÃO PAULO- SP 862 

SERGIPE- SE 16 

TOCANTIS- TO 7 

  

TOTAL   2433 

Fonte: Ministério da Saúde.       
  

Colégio  Municipal  de  Alagoinhas 

Professor (a) : MARIA JAQUELINE  

Série: 6ª,A,B,C 

Nota: 

Data: 

Aluno: (a) 



1°) Realize as EXPRESSÕES NUMÉRICAS  abaixo, baseado no texto abordado sobre a 

quantidade dos casos confirmados do coronavírus nos estados brasileiros.  Coloque o 

resultado final em ALGARISMO ROMANO :.  

a) { BA (84) + MG (133) + DF (160)} 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

   b) {MT (8) + RS (123) + SC (109) + AP (1)} 

      ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) CE (200) + RJ (370) + SP (862) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

d) RS (123) + DF (160) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

e) {PR (81) + SE (16) } – AC (23) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - 

f) {MA (8) + MT (8) + RR (8) } : PB (8) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

g) AM (54) x PA (7) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2º) Calcule  a Média Aritmetrica dos estados  a seguir contaminados pelo 

coronavírus :  MA (8) + RR (8)+ PI (8) + RO (5) + AP (1)  

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4º) Coloque os sinais de   = (Igual),  > (maior que) ,  ou < (menor que).  Após resolver as 

operações matemática,  

a) SC (109)    ------------   RS (123) - RN(14) 

b) {PE (46) + PI (8)} : 2  ---------  MS (24) + PB(3) 

c) TO (7) x PA( 3)   ----------- SE (16) + TO (7) 

d) ES(39) : PB(3)  ----------- RN(14) – AP(1) 

e) TOTAL de INFECTADOS (2433) --------- SP(862) X 3 

 

5°) O Resultado da Soma dos contaminados de PI ( 8) + RR(8), em potência resultará em  :   

  a) 2³   (  )        b) 2² (  )      c) 2¹ (  )     d) (  ) 24 



6º )  Lis comprou 6 máscaras de proteção contra o corona vírus, e 5 pares de luvas também 

para proteção. Quantas maneiras diferentes ela poderá usar as máscaras e as luvas ? 

 

7º )  No hospital ‘’ AXÉ BAHIA’’, 23 medicos e 8 medicas irão formar pares para atender os 

pacientes vítmas do coronavírus nos plantões de UTI . Pergunta-se quantos pares  

diferentes eles poderão formar para atender os pacientes? ( Fonte Fictícia)  

 

Leia o texto abaixo e responda a pergunta. (Fonte: G1 Rio Grde. do Sul) 

8º) O idoso poderá ser multado em até R$ 417, de acordo com a prefeitura no Rio Grde. do 

Sul. As pessoas com mais de 60 anos terão que estar com o documento de identificação 

para a checagem da idade pelos agentes de fiscalização. Ficando permitido ir ao médico, 

além de fazer compras em mercado e farmácia. Pergunta-se : 

a) Se 9 idosos por teimosia da idade, não respeitarem as regras. Quanto eles 

juntos  irão pagar para a prefeitura em multa  devido a infração?     

 

 

 

9º)LEIA O TEXTO ABAIXO E RESPONDA A QUESTÃO : 

 

A Prefeitura de Salvador, por meio da Ouvidoria Geral do Município (OGM), vai receber as denúncias da população 

sobre o descumprimento do decreto, que proíbe a realização de eventos e do funcionamento de escolas, 

autoescolas, universidades, parques, cinemas, teatros, shoppings e academias. A medida faz parte das prevenções 

contra o coronavírus. Quem testemunhar alguma infração a essas medidas pode fazer denúncia através do site Fala 

Salvador, pelo e-mail ouvidoria@salvador.ba.gov.br, por meio do perfil do Instagram @ouvidoriadesalvador ou 

através do telefone 156.  (Fonte: Varela Notícias, Salvador – BA) 

Supondo que no dia 23 de Março de 2020, foram notificadas 3456 ligações ,de infrações  sendo 450 ‘’ o famoso  

trote’’. Pergunta-se : 



a) Qual o total de ligações verdadeiras , retirando as ‘’falsas’’?      ----------------------------------------------------------- 

b) Supondo que devido o serviço do disque denuncia,  2341 estabelecimentos foram fechados e 234 

conseguiram   re-abrir realizando serviços delivery. Qual o total de estabelecimentos que permanecem  

fechados após a re-abertura dos 234 em caráter especial de funcionamento? ----------------------------------------

------------------------------------------ 

 

10º) Coloque os sucessores e os antecessores abaixo : 

a) ----------45---------        b) 108--------      c)  -----------103     d) ------- 81-------------- 

 

11º)     Calcule os valores das potencias abaixo:      

a) 10³--------------- b) 3³------------------ c) 1³---------------------- d) 0³------------------  e) 12° --------------   

         

 12º)  Coloque em forma de potencia os números abaixo : 

a) 2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2x2------------------------ b) 4x4x4x4x4x4x4x4-------------------- 

c) 9x9x9x9x9x9x9-  ------------------------                        c) 15x15x15x15x15x15x15--------------------  

  

13º)  Transforme em potencia :  

a )Nove elevado ao quadrado -------------------  b) Cinco elevado ao cubo---------------- 

c) Oito elevado a vigésima potencia ----------  c)Seis elevado a nona potencia------------ 

 

14º)  Efetue as operações abaixo : 

a) 23456 + 29800    b) 89765 : 5      c) 5000-2989      d) 345678 x 9  

 

BOA SORTE   

 

 

 

 

 

 

 



 

                   


