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Atividade sobre Dezenas e centenas  
 
 
Questão 1. Mariana separou sua coleção de       
bonecas em em grupo de 10: 

 
A quantidade de Bonecas de mariana é: 
(A) 1 dezena e 3 unidades  
(B) 2 dezenas e 3 unidades  
(C) 3 dezenas e 2 unidades  
(D) 4 dezenas e 5 unidades  
 
Questão 2. Observe a imagem:  

 
Quantas centenas de bombons tem ao todo? 
(A) 04 
(B) 40 
(C) 45 
(D) 400 
 
Questão 3. João foi à feira e comprou 1 dúzia e meia            
de laranja, 1 dezena de peras e 3 centenas de          
limões. Quantas frutas ele comprou? 
 

(A) 328 
(B) 228 
(C) 238 
(D) 283 
 
Questão 4. Paula coleciona selos, ela tem 3        
centenas e meia em um álbum e 3 dezenas e meia           
em outro. Quantos selos ela tem? 
 
(A) 300 
(B) 360 
(C) 385 
(D) 395 
 
Questão 5. Uma lanchonete vendeu 2 dúzias de        
coxinhas e 4 dezenas e meia de pastéis. Quantos         
salgados foram vendidos? 
 

(A) 65 
(B) 96 
(C) 56 
(D) 69 
 
Questão 6. Quantas dezenas de bola de gude tem         
na imagem abaixo? 

 
(A) 4 
(B) 3 
(C) 2 
(D) 1 
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Questão 7. Quantas dezenas de bolinhas tem na        
imagem abaixo? 
 

 
(A) 4 
(B) 3 
(C) 2 
(D) 1 
 
Questão 8. O avô de vinícius tem uma coleção de          
carrinhos que guarda desde criança.Descubra     
quantos carrinhos há na coleção agrupando-os em       
dezenas. 
 

 
 

(A) 24 dezenas  
(B) 5 dezenas  
(C) 4 dezenas e 8 unidades  
(D) 3 dezenas e 2 unidades  
 
Questão 9. Observe o numero abaixo: 
 

450 
O número acima pode ser escrito como:  
(A) Quatro centenas e cinco dezenas  
(B) Quatro dezenas e cinco unidades  
(C) Quatro centenas e zero unidades  
(D) Quatro centenas e cinco unidades  
 

Questão 10. Uma dúzia de ovos são:  

 
(A) 10 ovos 
(B) 11 ovos  
(C) 12 ovos 
(D) 15 ovos  
 
 
GABARITO 
 
CLIQUE AQUI   
 
 
Nossos Sites e Blogs na Área de Educação: 
 
Concursos e Seleções  
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 
 
Materiais de Sala de Aula - 1 ao 5 ano 
https://desafiosmate.com.br/ 
 
Cursos Gratuitos de Aperfeiçoamento e 
Qualificação 
https://superpreparadocursos.com.br/ 
 
 

 
Nossas Mídias 
Página no Facebook:  
https://www.facebook.com/desafiosmatematicoss
aladeaula/ 
 
Nosso Grupo no Facebook 
https://www.facebook.com/groups/4678144699280
14/ 
 
Nosso Canal no Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCZ3D5VBLZW
1lacEE89nMJgg 
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