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2º Matemática 1 3 

“Os números estão por toda parte no nosso dia a dia. 

Vamos observar os números e resolver as operações matemáticas a seguir.” 

 

1. Na hora da entrada em nossa escola, todos os alunos devem formar na quadra para subir com a 

professora. Na fila das meninas, possuem 17 alunas e na fila dos meninos, 8 alunos. Quantos alunos 

ao todo teriam, caso a professora quisesse formar uma única fila? Registre por meio de desenho como 

você pensou. (pp. 64 e 65) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Marque a sentença matemática que represente a soma de meninas e meninos em sua sala. (p. 69) 

(A) 10 + 10 

(B) 17 + 8 

(C)  5 + 10 

(D)  17 – 8 

 

3. O resultado da adição é chamado de soma ou total. Na adição qual é o símbolo usado para representar 

a soma? Circule esse símbolo. (p. 69) 
 

–                      + 

 

x                      ÷ 

 
 

4. Na turma do 2º ano, são 25 alunos no total. Em um dia de aula, muito chuvoso, faltaram 10 alunos. 

Quantos alunos estavam presentes? Complete o quadro com a resposta correta. (p. 70) 

 

 = ________________________ 

 

 

• Faça a representação, usando a sentença matemática.   __________ - __________ = _________ 

 

 

• E, agora, escreva o resultado por extenso.   __________________________________________ 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 3   -   DISCIPLINA: MATEMÁTICA   -   TURMA: 2º ANO 

 5. Agora que já sabemos que 15 alunos estavam presentes neste dia de chuva, organize esse resultado 

em dezenas e unidades, no quadro posicional a seguir. (p. 74) 

 

DEZENAS UNIDADES 

  

 

6. Em um outro dia, na hora do recreio, 20 alunos foram comprar lanche na cantina. Marque a forma 

correta de decompor esse número. (p. 73) 

 

5 + 20                    10 + 10                   5 + 5               2 + 2 

 

7. Na hora de pagar o lanche, um aluno usou uma nota de 10 reais e recebeu de troco 2 reais. Envolva 

essas notas na imagem a seguir. (p. 77) 

 
https://todaatual.com/2014/02/cedulas-para-imprimir-e-brincar.html 

 

8. O funcionário da cantina usou a calculadora para resolver essa operação. Ele digitou 10 – 2 para 

descobrir quanto custou o lanche desse aluno. Marque o resultado que apareceu na tela da calculadora. 

(p. 75) 

 

(A) 10 – 2 = 8 

(B) 10 – 2 = 10 

(C) 10 – 2 = 11 

(D) 10 – 2 = 12 
https://colegio.colorir.com/calculadora-solar.html 

 

9. Muitos alunos compram lanche na cantina da escola. Observe o gráfico a seguir e faça o que se pede.   

(pp. 81 e 82) 

Gráfico da cantina. 

 
https://www.abcteach.com/documents/clip-art-graphing-bar-graph-coloring-page-i-abcteachcom-31476 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 3   -   DISCIPLINA: MATEMÁTICA   -   TURMA: 2º ANO 

 • Qual turma comprou mais lanche na cantina? ____________________________ 

 

• E qual turma comprou menos lanche na cantina da escola? _________________ 

 

• Qual a diferença na quantidade de lanches da turma que compra mais para a turma que compra 

menos lanches? Faça a representação da sentença numérica. _________ - _________ = _________ 

 

10. Depois do recreio a professora organizou uma fila em sequência numérica. Ajude a professora a 

completar os números que estão faltando da sequência numérica a seguir. (p. 86) 
 

1 2  4  6 7  9  

11   14   17 18  20 

 22   25   28  30 

  33   36   39  

 42   45  47   50 

 

• Após completar a sequência numérica, organize os dados na tabela a seguir e crie um nome para a 

tabela. 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantidade de números iniciais na sequência 

numérica. 
 

Quantidade de números que você escreveu na 

sequência numérica. 
 

Representação da sentença matemática do total de 

números da sequência numérica. ___________ + ___________ = 50 


