
Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

MATEMÁTICA
RUBRICA :3º

ANO

Recordar os números ordinais – 3º ano

1 – Faz as ligações de acordo com a ordem dos andares do prédio.

Recordar os números ordinais

sexto

quarto

3.º

5.º

1.º

8.º

10.º

2.º

9.º

6.º

4.º

7.º

terceiro

sétimo

décimo

primeiro

oitavo

segundo

nono

quinto



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

MATEMÁTICA
RUBRICA :3º

ANO

Recordar os números ordinais – 3º ano

1 – Completa a série.

2 – Escreve o numeral ordinal imediatamente a seguir, de acordo com
o exemplo.

3 – Copia o texto e completa-o com numeração ordinal.

Recordar os números ordinais

20.º 19.º

8.º

17.º 18.º 9.º 15.º

8.º 4.º 2.º

14.º 18.º 12.º

6.º 11.º 5.º

O estrunfe vencedor da corrida de 100 metros está no centro do pódio.

Ele foi o              a terminar a corrida.

À sua direita está o estrunfe que ficou em              lugar e à sua esquerda o

que ficou em               lugar.



Recordar os números ordinais – 3º ano

4 – Completa a série.

4.1 – Se o caracol número três ultrapassar o número cinco, em que
lugar fica?

5 – Escreve por extenso, os numerais ordinais que se seguem.

O caracol número seis vai em                lugar.

O caracol número oito vais em               lugar.

O caracol número quatro vai em               lugar.

R.:

17.º

8.º

20.º

12.º

6.º

15.º

6 – Assinala com X os grupos de dois numerais ordinais cuja diferença
entre ambos é de 3 lugares.

8.º 4.º

6.º

12.º

17.º

9.º

3.º

2.º

9.º

6.º

4.º 1.º

18.º

4.º

14.º

15.º

15.º

3.º

4.º

12.º

7 – O Marco, o José e a Joana moram no mesmo prédio.
O Marco mora no terceiro andar e o José no último.
O andar do Marco fica seis andares abaixo do andar do Rui.

7.1 – Quantos andares tem o prédio?

R.:

7.2 – Sabendo que o José mora dois andares acima da Ana, em que
andar mora a Joana?

R.:



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

MATEMÁTICA
RUBRICA :3º

ANO

Números ordinais até ao 100.º – 3º ano

1 – Completa os quadros.

2 – Completa com o número ordinal correspondente.

7.º

10.º décimo

15.º

20.º vigésimo

29.º

30.º trigésimo

31.º

32.º

trigésimo terceiro

34.º

36.º

3 – Completa o quadro com os números ordinais.

trigésimo oitavo

39.º

40.º quadragésimo

41.º

42.º

43.º

quadragésimo quarto

45.º

46.º

47.º

48.º

49.º

50.º quinquagésimo

● dois lugares depois do trigésimo terceiro –

● cinco lugares antes do quadragésimo –

● o lugar imediatamente antes do quinquagésimo–

● seis lugares depois do quadragésimo quarto –

ordinal anterior ordinal ordinal seguinte

vigésimo

trigésimo primeiro

trigésimo nono

quadragésimo sexto



Data : ___/___/____
INFORMAÇÃO :

Nome :

MATEMÁTICA
RUBRICA :3º

ANO

1 – Escreve, por extenso, a leitura dos números que se seguem.

Numa prova de atletismo o Gonçalo chegou em trigésimo quinto
lugar. Quantos atletas chegaram antes dele?

32.º

38.º

40.º

46.º

50.º

3 – Responde às questões.

R.:

52.º

65.º

70.º

81.º

90.º

O livro que o Ângelo está a ler, tem 150 páginas.
Hoje iniciou a ler a quinquagésima página.

● Quantas páginas já leu?

● Quantas lhe faltam ler?

Números ordinais até ao 100.º – 3º ano

nono

décimo oitavo

vigésimo segundo

trigésimo quinto

quadragésimo sexto

2 – Escreve em algarismos os números ordinais.

quinquagésimo

sexagésimo sétimo

septuagésimo terceiro

nonagésimo primeiro

centésimo


