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Atividades do dia 29 de setembro de 2020. 

Apostila de Português da página 90 a 93. 

Atividades de Matemática (folhas impressa ou  copiar no caderno e fotografar e enviar por 

whatsapp). 

MATEMÁTICA 

1) Complete 

a) Para representar a multiplicação, utilizamos o símbolo_________________________. 

b) Para representar uma adição, utilizamos o símbolo____________________________. 

c) Usamos a ______________________ como instrumento de medidas para medir objetos 

pequenos. 

d) Para representar uma subtração, usamos o símbolo____________________________. 

e) Para medir comprimentos maiores, usamos instrumentos como a _________________ ou 

_______________________. 

f) Para medir massa, usamos a _________________________. 

g) A abreviatura de metro é ____________________. 

h) A abreviatura de centímetro é ___________________. 

i) A abreviatura de quilograma é ___________________. 

j) A abreviatura de grama é ____________________. 

 

2) Indique o nome da figura e a quantidade de vértices e lados. 

Nome da figura __________________________ 

Número de lados ________________ 

Número de vértices________________ 

 

Nome da figura __________________________ 

Número de lados ________________ 

Número de vértices________________ 

 



Nome da figura __________________________ 

Número de lados ________________ 

Número de vértices________________ 

 

Nome da figura __________________________ 

Número de lados ________________ 

Número de vértices________________ 

 

Nome da figura __________________________ 

Número de lados ________________ 

Número de vértices________________ 

 

3) Arme e resolva as multiplicações: 

a) 172 x 5 = _______ 

b) 149 x 4 = _______ 

c) 236 x 3 = _______ 

d) 198 x 2 = _______ 

 

 

 

4) Arme e resolva as subtrações: 

a) 364 – 129 = _______ 

b) 786 – 228 = _______ 

c) 493 – 137 = _______ 

d) 582 – 149 = _______ 

 

 

 



5) Arme e resolva as adições: 

a) 349 + 127 = _______ 

b) 607 + 127 = _______ 

c) 238 + 238 = _______ 

d) 126 + 136 = _______ 

 

 

 

6) Em uma família, 3 irmãos ganharam 36 reais cada um. Quanto os três ganharam ao todo? 

 

 

Resposta: __________________________________________________________________ 

7) Minha escola tem 5 andares. Cada andar tem 24 salas. Quantas salas de aula há em 

minha escola? 

 

 

Resposta: ___________________________________________________________________ 

8) Em uma chácara há 4 galinhas. Cada galinha tem 12 filhotes. Quantos pintinhos há na 

chácara? 

 

 

Resposta: ___________________________________________________________________ 
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5) É menor que 5kg. 

Para ir além: a) 178cm. 
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b) 115cm. 

c) 178 – 115 = 63 

A diferença de altura é de 63cm. 

7) Massa total, em kg: 5 + 5 + 3 + 3 + 3 + 3  = 22. 

Não poderá, pois a massa total é maior do que 20kg. 


