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5º Matemática 1 4 

• Observe os preços de alguns produtos em promoção em uma loja. 

    

 

1. Um cliente comprou 3 bicicletas para seus três filhos. Quanto ele pagou no total? Calcule. (pág. 112) 
 

   Resposta: ___________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

 

2. Um aluno do 5° ano ganhou um notbook para acessar a Plataforma de Educação da escola onde 

estuda. O Valor do notbook foi dividido em 14 parcelas iguais. Qual o valor de cada parcela? Calcule. 

(pág. 118) 

   Resposta: ___________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

 
 

3. O ato de doar é uma forma de ser solidário. Quer doar e não sabe como? Entre no site do Doação 

Legal, escolha sua causa e colabore. Um empresário fez doações de 12 bicicletas para um orfanato. 

Quanto ele pagou no total? (pág. 112) 

   Resposta: ___________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

   ____________________________________ 

 
 

4. Uma loja recebeu 126 caixas de brinquedos para colocar no estoque. Sabendo que os brinquedos 

foram entregues em dois caminhões com as mesmas quantidades de caixas, calcule quantas caixas 

havia em cada caminhão. (pág. 118) 

   Resposta: ___________________________ 

   ____________________________________ 

 ____________________________________ 

   ____________________________________ 

Cálculo 

Cálculo 

Cálculo 

Cálculo 

Bicicleta 
124 reais 

Notbook 
2 548 reais 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 4   -   DISCIPLINA: MATEMÁTICA   -   TURMA: 5º ANO 

 • A bola é um dos brinquedos mais versáteis e democráticos para bebês, nos pés e mãos das crianças 

pequenas, nos jogos. Observe a imagem e faça as questões a seguir. 

 
   

5. As bolas formam quantas linhas e colunas na imagem em destaque? (pág. 107) 

___________________________________________________________________________________ 

 

6. Quantas bolas há ao todo? (pág. 107)  

___________________________________________________________________________________ 

 

7. Como podemos identificar quantas bolas há na representação, usando a multiplicação? (pág. 107) 

___________________________________________________________________________________ 

 

8. Na matemática, a multiplicação é uma forma simples de se adicionar uma quantidade finita de números 

iguais. O resultado da multiplicação de dois números é chamado produto. Calcule os produtos das 

multiplicações a seguir. (pág. 112) 

442   352 

x13   x23 
 

 

9. Divisão é a operação matemática inversa da multiplicação. Use os procedimentos que você aprendeu 

para calcular o resultado das divisões. (pág. 118) 

 

A) 5 550 ÷ 15 

 

B) 456 ÷ 2 

 

 

10. Use o que você sabe sobre os fatos básicos da multiplicação e divisão e estime a quantidade de dígitos 

que terá os resultados das seguintes operações. (pp. 112 e 118) 

 

A) 5 745 ÷ 5 

 

B) 7 x 235    

 

 

 

Cálculo 

Cálculo 


