
1. Em 83.946 o algarismo 6 vale: 11. Em 84.572 o algarismo 8 vale:

 a) sessenta mil c) seis  a) oito c) oitenta mil

 b) seis mil d) seiscentos  b) oitocentos d) oitenta

2. Em 84.759 o algarismo 5 vale: 12. Em 37.968 o algarismo 6 vale:

 a) quinhentos c) cinco mil  a) seis c) sessenta

 b) cinquenta d) cinquenta mil  b) seiscentos d) seis mil

3. Em 25.647 o algarismo 6 vale: 13. Em 39.784 o algarismo 7 vale:

 a) seis mil c) sessenta mil  a) setenta mil c) setecentos

 b) sessenta d) seiscentos  b) setenta d) sete mil

4. Em 89.461 o algarismo 9 vale: 14. Em 16.594 o algarismo 6 vale:

 a) noventa c) nove  a) seiscentos c) sessenta

 b) novecentos d) nove mil  b) sessenta mil d) seis mil

5. Em 78.342 o algarismo 7 vale: 15. Em 63.458 o algarismo 6 vale:

 a) setenta mil c) setecentos  a) seis mil c) sessenta

 b) sete mil d) setenta  b) sessenta mil d) seiscentos

6. Em 41.692 o algarismo 2 vale: 16. Em 76.514 o algarismo 4 vale:

 a) duzentos c) vinte mil  a) quatrocentos c) quarenta

 b) dois mil d) dois  b) quatro d) quatro mil

7. Em 53.192 o algarismo 9 vale: 17. Em 26.517 o algarismo 1 vale:

 a) novecentos c) noventa mil  a) cem c) dez

 b) noventa d) nove mil  b) mil d) dez mil

8. Em 75.286 o algarismo 2 vale: 18. Em 56.984 o algarismo 9 vale:

 a) vinte c) dois  a) noventa c) noventa mil

 b) dois mil d) duzentos  b) nove mil d) novecentos

9. Em 57.862 o algarismo 7 vale: 19. Em 12.789 o algarismo 2 vale:

 a) sete mil c) setecentos  a) dois mil c) dois

 b) setenta mil d) setenta  b) duzentos d) vinte

10. Em 13.657 o algarismo 1 vale: 20. Em 95.286 o algarismo 9 vale:

 a) dez mil c) cem  a) nove mil c) noventa

 b) dez d) mil  b) noventa mil d) novecentos
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5.1.02a Testes Posição de Quantidades por Extenso

Assinale em cada questão a alternativa que corresponde à quantidade de unidades


