
 

 

 
Leio o texto e responda as atividades 1 e 2:  
 

Goiás - Visão Geral 
 Goiás, um dos 26 estados brasileiros, está situado na região Centro-Oeste do país 
ocupando uma área de 340 106 km². Sétimo estado em extensão territorial, Goiás tem posição 
geográfica privilegiada. Limita-se ao norte com o estado do Tocantins, ao sul com Minas 
Gerais e Mato Grosso do Sul, a Leste com a Bahia e Minas Gerais e a oeste com Mato Grosso. 
Goiás possui 246 municípios e uma população de 7,018 milhões de habitantes. 
 Goiânia, sua capital, é o núcleo polarizador da Região Metropolitana, aglomerado de 
20 municípios que abriga 2,494 milhões de habitantes e 40% do Produto Interno Bruto goiano. 
O crescimento econômico com grande oferta de oportunidades é o atrativo de muitos 
migrantes. Apesar de sediar grandes indústrias, é o setor de Serviços o pilar de sua economia. 
A capital é um centro de excelência em medicina e vem consolidando sua vocação para o 
turismo de negócios e eventos. Além de apresentar bons índices de qualidade de vida, acima 
da média nacional, Goiânia é uma das cidades com a área urbana mais verde do país. 
 O clima tropical predomina em Goiás, com a presença de duas estações bem definidas: 
um verão úmido e um inverno seco, cujas temperaturas médias variam entre 18º e 26ºC. O 
índice pluviométrico acontece entre os meses de setembro a abril, oscila entre 1 200 a 2 500 
mm, ocorrendo chuvas mais concentradas no verão. 

Fonte: https://www.imb.go.gov.br/ Acesso em 02/07/2020 

 

1. Retire os seguintes números do texto e escreva como se lê cada um dos números: 

a) Área do estado de Goiás: ____________________________________________________ 
 
b) População de Goiás________________________________________________________ 
 
c)  Número de municípios:_____________________________________________________ 
 

2. Qual é o número aproximado da população da capital de Goiás. Escreva o valor 

posicional de cada algarismo neste número. 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 

3. Decomponha o número 340 106 (Área do estado de Goiás em quilômetros quadrados). 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
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4. A tabela a seguir, representa a população aproximada dos estados da região centro-

oeste: 

 
Fonte: Figura construída pelo autor.                                                                        Fonte: 

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-
estados/ms.html Acesso em: 02/07/2020 

 
Ordene de forma crescente os números da tabela e responda as questões a seguir. 
 
a) Qual o estado com a menor população? 
__________________________________________________________________________ 
 
b) Qual o estado com a maior população? 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

5. A área da cidade de Goiânia é igual a 728 841 km². Decomponha este número, escreva 

como se lê e dê o valor posicional de cada algarismo. 

Decomposição: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Como se lê: ________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

Estado População (Ano 
2019) 

Distrito Federal 3 015 268  

Goiás 7 018 354  

Mato Grosso 3 484 466  

Mato Grosso do Sul 2 778 986  

https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ms.html
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/ms.html


Valor posicional de cada algarismo: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

6. A professora de João pediu para ele decompor um número e ele fez da seguinte forma:  
4 x 1000 + 3 x 10 + 5 x 1 

Qual foi o número pedido? 

a) (   ) 4 035                    

b) (   ) 4 305                     

c) (   ) 5 034                     

d) (   ) 5 304  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enviar as respostas dos estudantes do 6 ano: A, B, C e D; para este e-mail: professoraivanda@gmail.com 

 

mailto:professoraivanda@gmail.com

