
Goiânia, 07 de MAIO de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA 

 Resolva os problemas abaixo, mas não se esqueça de fazer os cálculos e 

respostas completas. 

 1) Para a festa da primavera, foram compradas 5 dúzias de rosas, 2 dezenas de 

orquídeas e 1 dezena de violetas. Quantas flores enfeitaram a festa? 

CÁCULO 

 

 

 

R: ________________________________________________________________ 

2) Um notebook custa R$ 2 750,00. Não posso comprá-lo, pois faltam R$ 789,00. 

Quantos reais eu tenho? 

CÁLCULO 

 

 

 

R: ________________________________________________________________ 

 3) Um livro tem 375 páginas. O professor Carlos já leu 198. Quantas páginas 

faltam para ele terminar de ler este livro? 

CÁLCULO 

 

 



 

R: ________________________________________________________________ 

4) Uma farmácia vendeu 152 caixas de máscaras na segunda-feira, 96 caixas de 

máscaras na terça- feira. Quantas caixas de máscaras foram vendidas nos dois 

dias? 

CÁLCULO 

 

 

 

 

R: ________________________________________________________________ 

 5) Observe o quadro abaixo e complete o que se pede:  

 

 6) Observe as figuras que estão representando quantidades. 

 



 

 

 Escreva os nomes dos números representados pelo material dourado. 

  

 

 

                       

 

 

 

 

 

 7) Calcule o TOTAL pontos de cada um dos jogadores, no jogo das cores. 

 Obs: Onde está sem pontuação equivale a 0, e você colocará o total de pontos. 

Veja a legenda: 

I vermelho: 1.000 pontos 

I azul: 100 pontos 

I branco: 10 pontos 

 



 Responda: 

 a) Quem foi o vencedor? __________________________ 

 b) Qual foi o total de pontos de Gabriela? ___________ 

 c) Qual foi a diferença de pontos entre a Natali e Felipe? ___________ 

 d) Qual foi o total de pontos de Thiago? ___________ 

 e) Quem fez menos pontos? ________________ 

 f) Quem fez mais pontos na cor amarela? ______________ 

 g) Quantos pontos a Jéssica fez? ____________________ 

 h) Qual é o total de diferença de pontos entre quem fez mais pontos e menos 

pontos? 

 

 

 

 

R:_________________________________________________________________ 

 8) Escreva os por extenso os números de pontos de cada um dos jogadores. 

 

 

 


