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3º Matemática 1 4 

Texto 1 

Pac-Man é um jogo eletrônico criado pelo Tōru Iwatani para a empresa Namco, e sendo 

distribuído para o mercado americano pela Midway Games no início dos anos 1980, tornou-se um 

dos jogos mais jogados e populares no momento. (...) A mecânica do jogo é simples: o jogador era 

uma cabeça redonda com uma boca que se abre e fecha, posicionado em um labirinto simples, 

repleto de pastilhas e 4 fantasmas que o perseguiam. O objetivo era comer todas as pastilhas sem 

ser alcançado pelos fantasmas, em ritmo progressivo de dificuldade.  

https://pt. wikipedia.org/wiki/Pac-Man. Acesso: 24/03/20 

 

1. O Pac-Man é um personagem controlado pelo jogador. Agora é a sua vez de jogar! Leve o 
Pac-Man até o seu inimigo e, depois, leve-o até a saída do labirinto. (p. 79) 

 
http://atividadeseducativas.iju.com.br/atividades-educativas-de-labirinto/ Acesso: 24/03/20 

2. Desenhe a planta baixa da sala da sua casa. (p. 80) 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Namco
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 4  -   DISCIPLINA:  MATEMÁTICA   -   TURMA: 3º ANO 

 3. Observe a planta baixa desta sala de aula: (p. 81) 

 

https://www.pinterest.de/pin/379920918563684903/ Acesso: 24/03/20 

 

a) Quem está sentado na frente de Márcio? _____________________________________ 

b) Quem está sentado atrás de Analu? _________________________________________ 

c) Quem está sentado na frente da mesa da professora Roberta? ____________________ 

d) Ao lado direito de Rosângela, quem está sentado? ______________________________ 

e) Ao lado esquerdo de Rosângela, quem está sentado? ___________________________ 

f) Quem senta entre Mikael e Sara? ___________________________________________ 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 4  -   DISCIPLINA:  MATEMÁTICA   -   TURMA: 3º ANO 

 4. A imagem a seguir é a representação de um trecho do bairro onde Heitor mora. Ele está 

ensinando à sua amiga Paula o caminho de sua casa até a escola onde estuda. Veja o diálogo 

que Heitor teve com a amiga Paula:  

 "- Moro em frente ao mercado. Saio de casa e sigo pela Avenida Central até a Rua da Água, 

onde tem uma papelaria em frente de um cabeleireiro. Minha escola fica nessa avenida, em frente 

da academia."  

 Veja o desenho e responda às questões. 

   
https://app.portalsas.com.br/bancoquestoes/environments/0/questionselector/ Acesso: 24/03/20 

a) Encontre e pinte as construções de acordo com este código. 

 

b) Quais pontos de referência Heitor usou para indicar o caminho? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

    

5. Mariana convidou os colegas de classe para sua festa de aniversário. Para facilitar a indicação 

do local da festa, ela colocou, junto ao convite, o seguinte desenho:  

 

casa do Heitor papelaria escola 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 4  -   DISCIPLINA:  MATEMÁTICA   -   TURMA: 3º ANO 

 De acordo com o desenho, escreva (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as 

afirmativas falsas. 

(   ) O endereço da festa é Avenida Girassol, número 486.  

(   ) Na ilustração, podemos ver veículos nas ruas. 

(   ) A igreja está localizada na Rua Espírito Santo. 

(   ) No desenho, há apenas uma avenida. 
 

6. Escreva o nome do sólido geométrico que cada figura lembra: (p. 82) 
 

a) A bola lembra uma ______________________________. 

b) Uma lata de óleo lembra um ______________________. 

c) Um funil lembra um _____________________________. 

d) Um dado lembra um ____________________________. 
 

7. Ligue cada sólido geométrico ao seu nome: (p. 85) 

 
https://turmadoprofessorjoao.blogs.sapo.pt/3-fevereiro-2014-238042/ Acesso: 24/03/20 

 

8. Complete as retas numéricas com os números que estão faltando: (p. 86) 

 

 

 

        0   10               60 

 

 

 

        0   20           80      160 

 

 

        0  100          400      800 

CONE 

PARALELEPÍPEDO 

CUBO 

PIRÂMIDE 

ESFERA 

CILINDRO 
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ATIVIDADES REFERENTE AO LIVRO: 1  -   CAPÍTULO: 4  -   DISCIPLINA:  MATEMÁTICA   -   TURMA: 3º ANO 

 9. Escreva os números: (p. 88) 

 

a) Pares de 0 até 50 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

b) Ímpares de 1 até 51 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

10. Observe a tabela a seguir, e pinte de amarelo os números ímpares e de verde os números 

pares. 

 

http://aprenderligeiro.blogspot.com/2015/10/atividades-numeros-pares-e-impares/ Acesso: 25/03/20 


