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5 MATEMÁTICA 1 5 

  Texto 1 

AR-CONDICIONADO PODE AUMENTAR EM 166% GASTO DE ENERGIA 
NOS DOMICÍLIOS DO RIO, ESTIMA LIGHT 

          
 Pelo cálculo da Light, a utilização do ar-condicionado em apenas 15 dias do mês representa 

um gasto de 120 kWh. Se utilizado durante todo o mês, o gasto sobe para 240 kWh. Todos os 

outros aparelhos (máquina de lavar, bomba d'água, ferro elétrico, lâmpadas fluorescentes, 

computador, chuveiro televisão e geladeira), juntos, gastam, em média, 144 kWh por mês. 
 

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2012/12/28/ar-condicionado-no-verao-carioca-pode-aumentar-

consumo-domiciliar-de-energia-em-mais-de-40.htm 

1. Com os números podemos realizar diversos cálculos. Com base nas informações a seguir, 

resolva as perguntas. (pp. 140 e 141) 
 

Consumo mensal 

 
 

• Com base nas informações do gráfico, qual é o aparelho doméstico que mais consome 
energia elétrica? 
________________________________________________________________________ 

 

• O consumo do ar-condicionado durante 15 dias é de 120 kWh. Com base nessas 

informações, descubra quantos kWh uma pessoa gasta ligando o ar-condicionado 8 horas 

por dia. 

________________________________________________________________________________ 

 

• O que podemos fazer para diminuir o consumo de energia elétrica na nossa residência? 

________________________________________________________________________ 
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 Texto 2 

APP COM TURMA DA MÔNICA ENSINA A ECONOMIZAR ENERGIA BRINCANDO 

O objetivo é ensinar conceitos de eficiência energética de forma lúdica e divertida. 

        A CPFL Energia em parceria com a Mauricio de Sousa Produções acaba de lançar o 
Desafio CPFL e Turma da Mônica. Trata-se de um jogo eletrônico que tem como objetivo difundir 
conceitos sobre o uso racional e seguro da energia elétrica de forma lúdica e divertida. Disponível 
gratuitamente para celulares e tablets no sistema Android, o aplicativo propõe uma série de 
desafios que estimulam as crianças a se tornarem consumidores conscientes. O aplicativo é mais 
uma ferramenta de aprendizagem produzida em parceria com a Mauricio de Sousa Produções. 
 Este ano, foi lançado o gibi da Turma da Mônica destinado ao tema eficiência energética. 
As histórias divertidas e sempre educativas dos quadrinhos são aliadas na hora de levar as lições 
sobre consumo consciente aos pequenos e complementam as ações do Grupo com foco no 
desenvolvimento sustentável das comunidades onde atua. 
 

https://ciclovivo.com.br/planeta/energia/app-turma-da-monica-economizar-energia/Acesso: 26/03/20 

2. Observe as contas de energia que chegaram à residência de uma família, em São Paulo, 

em meses diferentes. (pp. 142 e 143) 

 
                 https://app.portalsas.com.br/bancoquestoes/environments/0/questionselector 

 

a) A família pagou as duas contas e recebeu de troco R$ 401,49. 

Qual foi o valor total dado para o pagamento das contas? 

____________________________________________    
 
 
 
 
 

b) Se a conta dessa família permanecer durante 8 meses pelo 

valor de R$ 545,63, quanto essa família gastará no total? 

_____________________________________________                    
 
 
 

 

Vencimento 19/05/2019  Total a pagar R$545,63 

 

Vencimento 19/06/2019 Total a pagar R$552,88 

 

Cálculo 

Cálculo 
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 3. Em muitas situações que envolvem cálculos cotidianos, não é necessário conhecer o 
resultado exato. Podemos estimá-lo, ou seja, dar um resultado aproximado. 
Faça a estimativa e marque a resposta correta. (p.152) 

 

• Um ar-condicionado foi vendido em uma loja por aproximadamente R$1.789,00. Um cliente 

comprou dois aparelhos. O valor pago aproximado foi: 

(    ) R$3.400,00 

(    ) R$ 3.600,00 

(    ) R$ 3.200,00 

 

4. A calculadora é um instrumento utilizado na nossa rotina diária para fazermos diversos 
cálculos. 
Realize uma operação de tal forma que o resultado final seja o número que aparece no 
visor da calculadora a seguir. (p. 149) 

 
 

• Escreva qual operação você realizou e os passos para alcançar o 

resultado. 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

              

 
 

5. Observe a imagem da amarelinha e responda à pergunta. 
 
 
 

• Qual será o último número colocado na amarelinha? (pp. 154 e 155) 
 
_____________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 
6. A sequência na amarelinha anterior são os múltiplos do número 5. Circule os números a 

seguir que são múltiplos de 7. (p. 155) 
 

 
 

O nosso corpo também produz energia. A energia é obtida dos nutrientes dos alimentos, 
como a glicose, as proteínas e os carboidratos. Em qualquer atividade física ou brincadeira, 
usamos a energia do nosso corpo. 

 

21 – 100 – 49 – 105 – 81 – 48 

127 
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 7. Determine os seis primeiros múltiplos dos números a seguir. (p.158) 
 
3 - _____________________________________________________________________ 

9 - _____________________________________________________________________ 

20- _____________________________________________________________________ 

11- _____________________________________________________________________ 

 
8. É possível determinar os divisores de um número, utilizando a multiplicação. Observe as 

informações a seguir e marque a resposta correta. (p.159) 
 

 
 https://app.portalsas.com.br/bancoquestoes/environments/0/questionselector 

 
➢ Qual é o divisor que divide os números 15, 12 e 24, simultaneamente? 

 
(A) 3 

(B) 5 

(C) 4 

(D) 6 

 
➢ Os divisores do número 12 são: 
 

(A) 0,1,3,6,8 e 9 

(B) 1,2,3,4,6 e 12 

(C) 1,3,4,6,9 e 10 

(D) 0,1,2,3,8 e 12 
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 9. Analise os quadros a seguir. (p.158) 

 

 

Qual dos quadros acima apresenta os números que são divisíveis por 5? Justifique sua 

resposta. 

________________________________________________________________________ 

 

10. Calcule e escreva os divisores de cada número natural a seguir: (p. 159) 

 

a) 54 - _________________________________________________________________ 

b) 35 - _________________________________________________________________ 

c) 15 - _________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                       Cálculos  


