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MATEMÁTICA
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Ana Paula Gonçalves Fernandes
EM CÂNDIDO PORTINARI
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MATEMÁTICA

Eliane Pereira da Silva
EM ALMEIDA GARRET
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Este caderno contou com a parceria dos seguintes professores:

Nos últimos 13 anos, o
número de pessoas no
mundo aumentou em 1
bilhão de pessoas.

Como está a vida
desses bilhões de
habitantes?

Fonte de dados: www.ibge.com.br
clubegeo.blogspot.com
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Quase duzentos anos
mais tarde este número
subiu para seis bilhões.

- 5º Ano

No mês de maio, a
Organização das
Nações Unidas divulgou
um relatório afirmando
que a população
mundial chegará a 7
bilhões de pessoas em
31 de outubro de 2011.

MATEMÁTICA

Em 1 800, a população
mundial era de um
bilhão de pessoas.

Coordenadoria de Educação

Tem gente por todo lado...

Como está a vida desses bilhões de habitantes no planeta Terra?

3
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Observe os números destacados na página anterior.

um bilhão

1 800
seis bilhões
duzentos anos

Observe o exemplo:
Sete bilhões = 7 000 000 000
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Escreva esses números no quadro valor de lugar.

- 5º Ano

As revistas e os jornais
utilizam, algumas
vezes, uma maneira
diferente de escrever
números grandes.

MATEMÁTICA

7 bilhões
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Um bilhão = ___________________________________________

Duzentos anos = _______________________________________
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MATEMÁTICA
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CLASSE DOS BILHÕES
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Seis bilhões = _________________________________________

POPULAÇÃO TOTAL é o número de
pessoas que vivem nesse planeta.

5

1 354 146 443
habitantes

MATEMÁTICA

Somos o 2° maior
país em número de
1 habitantes
214 464 312
do
planeta.
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Somos o 2°
Somos o 2° maior
maior país em
país em número de
número de
habitantes do
habitantes do
planeta.
Planeta!

- 5º Ano

Temos o
Somos
maioro 2°
maior
país
número
deem
número de
habitantes
habitantes
do
do
planeta.
Planeta.
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Fonte dos dados: www.ibge.com.br

Almanaque Abril 2011. Editora Abril. p. 354
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CLASSE DAS UNIDADES SIMPLES

ORDEM
12ª

ORDEM
11ª

ORDEM
10ª

ORDEM
9°

ORDEM
8ª

ORDEM
7ª

ORDEM
6ª

ORDEM
5ª

ORDEM
4ª

ORDEM
3ª

ORDEM
2ª

ORDEM
1ª

CENTENAS
DE
BILHÃO

DEZENAS
DE
BILHÃO

UNIDADES
DE
BILHÃO

CENTENAS
DE
MILHÃO

DEZENAS
DE
MILHÃO

UNIDADES
DE
MILHÃO

CENTENAS
DE
MILHAR

DEZENAS
DE
MILHAR

UNIDADES
DE
MILHAR

CENTENAS
SIMPLES

DEZENAS
SIMPLES

UNIDADE
S
SIMPLES

4º BIMESTRE / 2011

CLASSE DOS MILHARES

- 5º Ano

CLASSE DOS MILHÕES

MATEMÁTICA

CLASSE DOS BILHÕES

Um bilhão, duzentos e
quatorze milhões,
quatrocentos e
sessenta e quatro mil,
trezentos e doze.

16/06/2011

escrevinhando.blogs.sapo.pt
6/06/2011

Um bilhão, trezentos e
cinquenta e quatro
milhões, cento e
quarenta e seis mil,
quatrocentos e
quarenta e três.

pt.dreamstime.com

Use o quadro valor de lugar.
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Escreva, com algarismos, o número representado em cada retângulo e descubra o número de
pessoas que moram na China e que moram na Índia.
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7 000 000 000 + 1 000 000 + 900 000 + 60 000 + 7 000 + 20 + 3
7 001 967 023 =________________________________________________________________________________
6 754 000 002 =________________________________________________________________________________
1 000 092 000 =________________________________________________________________________________

MATEMÁTICA

Faça a decomposição em unidades do sistema de numeração decimal. Veja o exemplo.

4º BIMESTRE / 2011

- 5º Ano

ORDEM
12ª

Coordenadoria de Educação

No quadro valor de lugar...

1 800 =_______________________________________________________________________________________
230 =_______________________________________________________________________________________
1 354 146 443 = ________________________________________________________________________________
1 214 464 312 = _______________________________________________________________________________

8

No quadro valor de lugar...
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Nas questões da Prova Brasil...

1 214 464 312 = ________________________________________________________________________________

2 - Um garoto completou 1.960 bolinhas de gude em
sua coleção. Esse número é composto por
(A) 1 unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades.
(B) 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas.
(C) 1 unidade de milhar e 60 unidades.
(D) 1 unidade de milhar e 90 unidades.

3 - Num pacote de balas, contendo 10 unidades, o
peso líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes,
teremos quantos gramas?
(A) 59
(B) 64
(C) 245
(D) 295

4º BIMESTRE / 2011

1 354 146 443 = ________________________________________________________________________________

MATEMÁTICA

7uB + 1uM + 9cm + 6dm + 7um + 2d + 3u
7 001 967 023 = ________________________________________________________________________________

- 5º Ano

1 - Vamos decompor os números, usando as ordens do sistema de numeração decimal. Veja o exemplo.
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a) O número é formado por ____________ algarismos.
b) O número tem ___________ ordens e __________ classes.
c) A classe mais elevada é _______________________.

Coordenadoria de Educação

Observe o número 1 214 464 312 e complete as frases abaixo.

d) O valor absoluto de 6 é ______ .
e) O valor relativo de 6 neste número é ____________

Quantas pessoas moram a mais na China do que na Índia? _________________
CURIOSIDADE
Qual é o total de pessoas que moram na China e na Índia? ______________
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MATEMÁTICA

g) O maior valor relativo do algarismo 2 no número é ________________, enquanto o menor valor
relativo é ______.

- 5º Ano

f) O algarismo três tem valor relativo _____________ e valor absoluto _______.

Passeio pela fábrica da Coca-Cola

2 unidades de milhar, 7 centenas e 2 unidades
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ATIVIDADE PRODUZIDA PELAS PROFESSORAS
(ADAPTAÇÃO)

O número é

A professora de João pediu para ele decompor um número e ele fez da seguinte forma:
4 x 1000 + 3 x 10 + 5 x 1

U.E

Verônica P. C. de Araújo

02. 06.003

Gleice Rúbia da Silva Carvalho

10. 19. 041

Sônia F. Cabral de Melo

07. 16 . 056

Patrícia Simeão R. Mendonça

03. 13. 001

Andreia T. da Cruz Sampaio

03. 12. 008

Qual foi o número pedido?
(A) 4035
(B) 4305
(C) 5034
(D) 5304

Prova Brasil
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4º BIMESTRE / 2011

Descubra o número que representa a quantidade de refrigerantes que eles produziram durante a visita dos alunos,
fazendo a composição do número abaixo.

- 5º Ano

Ao final do passeio, eles descobriram que por dia são fabricados centenas de milhares de litros.

Coordenadoria de Educação

refrigerante.

MATEMÁTICA

Passeando pela fábrica da Coca-Cola, os alunos do 5º ano puderam observar o processo da produção do

cpimw.com.br 07/07/2011

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

No comércio, ela é sempre utilizada
através de operações de adição,
subtração, multiplicação e divisão.

Coordenadoria de Educação

No nosso dia a dia, utilizamos a
MATEMÁTICA várias vezes.

Por isso, é muito importante
sabermos realizar todos esses
cálculos.

VALOR DA
COMPRA

kahloyola.blogspot.co
21/07/2011

TROCO

7 reais

69 reais

3
_______ reais

31
_______ reais

38 reais

12
______ reais

13 reais

_______ reais

jornalinacional.blogspot.com
blogdeltaonline.blogspot.com
reginaldodecampinas.com.br
bcb.gov.br

DINHEIRO PARA
PAGAMENTO
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4º BIMESTRE / 2011

Ana Maria trabalha como caixa de um supermercado. Calcule o troco que ela precisa dar, corretamente, para cada cliente.

MATEMÁTICA

cpimw.com.br

Ao comprarmos um objeto, procuramos
sempre conferir o troco. Nesse caso,
utilizamos a operação de subtração.

- 5º Ano

07/07/2011

Vamos apresentar algumas situações cotidianas
em que você precisa utilizar a MATEMÁTICA.

oilondres.com.br - 21/06/2011

Estou com pouco
troco.

Risque os valores abaixo que ilustram o troco recebido pela professora.

reginaldodecampinas.com.br

- 5º Ano

22/06/2011
athanazio.com 22/06/2011

13
jornalinacional.blogspot.com
22/06/2011

4º BIMESTRE / 2011

bcb.gov.br 22/06/2011

MATEMÁTICA

21/06/2011

professor-emerson.blogspot.com
221/06/2011

RECEBEU DE TROCO
poderosa97.wordpress.com

PAGOU

Coordenadoria de Educação

A PROFESSORA da turma comprou uma lata de leite em pó no valor de R$ 7, 50 e
pagou com uma nota de R$ 20,00. Para facilitar o troco, a caixa pediu mais R$ 0,50.

O valor encontrado por ela foi de
R$ 916,00

O gerente do mercado conferiu os cálculos e não concordou com o valor encontrado por Ana Maria.

Coordenadoria de Educação

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

Ao término de seu trabalho, Ana Maria,
caixa do mercado, calculou a quantia total
que havia no seu caixa.

Observe as notas que estavam no caixa de Ana Maria no final do seu trabalho e verifique quem realizou os cálculos
corretamente.

8 X 2 = ________

b) 6 notas de

são ___________ reais

6 X 5 = _________

c) 8 notas de

são ___________ reais

8 X 10 = _________

são ___________ reais

7 X 20 = __________

são __________ reais

5 X 50 = __________

são __________ reais

4 X 100 = __________

e) 5 notas de
f) 4 notas de

Cálculos

14
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reais

- 5º Ano

são _________

MATEMÁTICA

a) 8 notas de

d) 7 notas de
logdeltaonline.blogspot.com

resumododia.com
athanazio.com
jornalinacional.blogspot.com
bcb.gov.br
reginaldodecampinas.com.br

Exemplo:

a) Qual o suco mais vendido? Quantos litros deste suco foram vendidos? ____________________________

- 5º Ano

________________________________________________________________________________________

b) Quantos litros de suco de uva foram vendidos? _________________________________________

c) Qual o total de litros de suco vendidos no mês? _______________________________________
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4º BIMESTRE / 2011

Analise o gráfico com atenção e responda:

MATEMÁTICA

Novo Praticando Matemática,Alvaro Andrin, pág 108

Agosto / 2011

Coordenadoria de Educação

No gráfico, os dados indicam a venda mensal de sucos no supermercado que Ana Maria trabalha.

VAI TER FESTA NO DIA DAS CRIANÇAS.

Campos
07.24.002
04.20.002
02.05.006

- 5º Ano
24/07/2011

escolakids.uol.com.br

correiodoestado.com.br
24/07/2011

athanazio.com 22/06/2011

poderosa97.wordpress.com
21/06/2011

a) Quem arrecadou maior quantia? ____________________
b) Qual a diferença entre as quantias? __________________
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Turma 1502

jornalinacional.blogspot.com
22/06/2011

Turma 1501

de

MATEMÁTICA

blogdehistoriasinventadasporm...

Para o sucesso da festa,
os alunos do 5º ano
colaboraram com a
quantia abaixo para a
compra de bebidas.

Rosa
Maria
Araújo
07.24.018
Eliane Pereira da Silva
Ana Paula Gonçalves Fernandes
Rosemari de Souza

U.E

Coordenadoria de Educação

ATIVIDADES PRODUZIDAS PELAS PROFESSORAS

R$ 3,30

GUARANÁ

R$ 2,90

SUCO DE ABACAXI

R$ 2,50

SUCO DE UVA

R$ 2,60

A TURMA 1501 COMPROU

A TURMA 1502 COMPROU

•2 COCA-COLAS

•3 COCA-COLAS

•2 GUARANÁS

•1 GUARANÁ

•3 SUCOS DE ABACAXI

•4 SUCOS DE UVA

A TURMA 1501 GASTOU _________________.

A TURMA 1502 GASTOU ____________________.

MATEMÁTICA

- 5º Ano

COCA-COLA
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PREÇO
bionectar.com.b 21/07/2011

vilamulher.terra.com.br 21/07/2011

BEBIDA

Coordenadoria de Educação

Observe os preços do mercado:

Com o que sobrou, o que mais os alunos poderiam comprar?

1501
1502

18
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1501

Coordenadoria de Educação

1502

MATEMÁTICA

1501

daladier.blogspot.com

bcb.gov.br

bcb.gov.br
athanazio.com
jornalinacional.blogspot.com
resumododia.com
professor-emerson.blogspot.com
poderosa97.wordpress.com
correiodoestado.com.br

Represente com o menor número possível de cédulas e moedas, o quanto cada turma gastou.

Quantas turmas deram para pagar?

1502

Maria, limpando a sua bolsa, encontrou as seguintes notas e moedas:

Coordenadoria de Educação

QUESTÕES DA PROVA BRASIL

(A) R$ 9,00
(B) R$ 9,90
(C) R$ 10,10
(D) R$ 10,15

MATEMÁTICA

(A) R$ 22,80
(B) R$ 31,80
(C) R$ 32,80
(D) R$ 33,80
Fernando tem, no seu cofrinho, cinco moedas de R$ 0,05, oito moedas de R$ 0,10 e
três moedas de R$ 0,25. Que quantia Fernando tem no cofrinho?
(A) R$ 1,55
(B) R$ 1,80
(C) R$ 2,05
(D) R$ 4,05

19

4º BIMESTRE / 2011

Vera comprou para sua filha os materiais escolares
acima.
Quanto ela gastou?

- 5º Ano

Quantos reais Maria tinha na sua bolsa?

Muitas vezes, utilizamos uma
expressão numérica para
representar e resolver um
problema.

Coordenadoria de Educação
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cpimw.com.br 07/07/2011

- 5º Ano

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

Vocês já aprenderam a resolver
expressões numéricas com adição,
subtração e multiplicação. Agora,
vão aprender a resolver expressões
numéricas que, além da adição, da
subtração e da multiplicação,
envolvam a divisão.

MATEMÁTICA

Vou organizar o próximo passeio com
os meus alunos.
Vamos a uma fábrica de doces.
Mas antes...

Quarta

51

Quinta

39

Sexta

58

Então, na expressão que escrevemos para o problema de Paula, devemos colocar parênteses para indicar
que a adição deve ser efetuada antes da divisão.
( 67 + 72 + 58 + 39 + 58 ) : 7 =
= 287 : 7 = 41
Paula precisa de 41 caixas.

Resolver expressões com as 4 operações é muito fácil, desde que você realize:

Coordenadoria de Educação

72

- primeiro, as multiplicações (ou) e divisões, na ordem em que estão
apresentadas;
- depois, as adições e as subtrações, também na ordem em que se apresentam.
Se houver parênteses ( ), resolva primeiro os parênteses.

21

4º BIMESTRE / 2011

Terça

- 5º Ano

67

MATEMÁTICA

Para resolver o problema, devemos calcular o total de pães de mel
produzidos na semana e, para isso, devemos reunir os pães num único grupo
e depois, dividir esse total por 7.

Segunda

04/06/2011

Os pães de mel serão embalados em caixas com 7 unidades. Ana precisa
da nossa ajuda para calcular a quantidade de caixas que vai precisar, durante
cada semana.

semana

Número de
pães de mel
produzidos
sentimentalsoudemais.blogspot.com

Dia da

Na fábrica de doces, os alunos conheceram Paula, uma doceira que
preparava deliciosos pães de mel para vender aos fregueses. Para controlar a
produção ela utilizou a tabela ao lado.

Enquanto isso...

Todos só querem saber de brincar com as figurinhas, uma

Coordenadoria de Educação

shoppingpcosta.blogspot.com
21/07/2011

Uma onda invadiu a escola de Matheus.

brincadeira mais conhecida como BAFO.

Matheus, João e Isaac, para melhor controle dos pontos, fizeram a seguinte anotação, durante a brincadeira.

16

100

14

JOÃO

223

50

20

253

06.22.008

Ao terminar a brincadeira, os amigos começaram a calcular e tentar descobrir o vencedor.

Vamos calcular em forma de
expressão numérica.

shoppingpcosta.blogspot.com
21/07/2011

Matheus, ao lembrar das aulas de Matemática, teve uma ideia.
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98

- 5º Ano

ISAAC

MATEMÁTICA

140

04.31.022

40

Tatiana Santos Rabello

30

Maria Helena da Silva Rodrigues

150

07.34.009

TOTAL

07.34.009

PERDEU

Marcele dos Santos Lima

MATHEUS

GANHOU

Clicia Maria A. de Paiva Santos

TINHA

Atividades produzidas pelas professoras
(Adaptação)

UE

FIGURINHAS

Indique a operação que será realizada nas expressões abaixo.

MATHEUS

150

+

_
30

40 =

ISAAC

98

16

100 =

JOÃO

223

50

20 =

Coordenadoria de Educação

Veja o exemplo:
140

MATHEUS

( 150 + 30 ) - 40

ISAAC

( 98 + 16 ) - 100

JOÃO

( 223 + 50 ) - 20
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Utilizando parênteses, como eles organizaram as expressões?

MATEMÁTICA

shoppingpcosta.blogspot.com
21/07/2011

E os parênteses?

- 5º Ano

João observou e percebeu que estava faltando alguma coisa.

Vejamos, primeiro, como resolveram a expressão de Matheus.

( 150 + 30 ) - 40 =
Ao escrever uma expressão numérica,
observe se os parênteses são, realmente
necessários. No exemplo 1, a seguir, os
parênteses não alteram o resultado. Mas,
no exemplo 2, sim.

180 - 40 =

140

1 - com parênteses

Coordenadoria de Educação

Ansiosos pelo resultado, calcularam juntos a pontuação.

( 150 + 30 ) _ 40 =
Agora, calcule os pontos de:
Isaac

e

= 180 _ 40 =
João

= 140

= 180 _ 40 =
= 140

2 - com parênteses
2 x ( 125 – 50 ) =

Quem ganhou o jogo?

= 2 x 75 = 150

1° lugar ______________________

- sem parênteses

2° lugar _______________________

2 x 125 – 50 =

3° lugar _______________________

= 250 – 50 = 200
nadirzenite.blogspot.com
21/07/2011
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_ 40 =

MATEMÁTICA

150 + 30

- 5º Ano

- sem parênteses

Observe os resultados da brincadeira dos meninos e use ( V ) para as figurinhas verdadeiras e ( F ) para as falsas:
(

) Matheus ficou com o número de figurinhas 10 vezes maior do que Isaac.

(

) Na expressão ( 253 – 100 ) + 50 encontramos o total de figurinhas de João.

(

) A soma do total de figurinhas dos três amigos é igual a 407.

(

) Se os amigos resolvessem dividir, igualmente, o total de figurinhas, seria possível que todos ficassem com a
mesma quantidade de figurinhas.

Resolvendo as
expressões...

b) 15 : 3 + 4 x 2 + 2 x 8 − 7 =

25
erikaneri.blogspot.com 08/04/2011
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- 5º Ano

a) ( 1 + 11 ) : 6 x 2 + 4 : 2 =

MATEMÁTICA

Exercitando para
fixar!

Coordenadoria de Educação

Vamos analisar!

O dono fez uma brincadeira com os alunos. Eles deveriam descobrir a
quantidade de bombons que foram usados.
Atenção! Os cálculos deverão ser realizados mentalmente.

10 caixas com 5
bombons em cada
uma.
abcdaenergia.co

21/07/2011

Coordenadoria de Educação

Na fábrica de doces...

- 5º Ano

100 X 10 = 1 000
1 000 bombons
cpimw.com.br
07/07/2011
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cpimw.com.br
07/07/2011

MATEMÁTICA

100 caixas, cada
uma com 10
bombons.

a77.com.br
08/07/2011

10 X 5 = 50
50 bombons

Atenção! Os cálculos deverão ser realizados mentalmente.
Ana lembrou da aula de Matemática e
pensou:
Tenho 300 bombons para
distribuir em 10 caixas.

a77.com.br
08/07/2011

300 : 10 = 30
30 bombons

MATEMÁTICA

2 000 : 100 = 20
20 bombons

Complete as sequências numéricas escrevendo os resultados de acordo com as operações indicadas.

X 100

: 3
: 10

: 100
X 1

000

X 10
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cpimw.com.br
21/07/2011

cpimw.com.br
07/07/2011

- 5º Ano

300 : 10 = 30
30 bombons

Tenho 2 000 bombons
para distribuir em 100
caixas.

18

Coordenadoria de Educação

O dono da fábrica continuou a fazer brincadeiras com os alunos. Agora, deveriam descobrir a quantidade de
bombons que foram distribuídos em cada caixa.

1 – Agora, responda:

_______________________________________________________________________________________________

b) Escreva a regra que você descobriu sobre a multiplicação por 10, 100 e 1 000.
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

c) O que você observou na divisão por 10, 100 e 1000?

Coordenadoria de Educação

a) O que você observou na multiplicação por 10, 100 e 1000?

______________________________________________________________________________________________

d) Escreva a regra que você descobriu na divisão por 10, 100 e 1 000.
- 5º Ano

2 – Resolver os problemas abaixo:
a) João foi ao banco e retirou 800 reais em notas de 100
reais. Quantas notas ele retirou?

b) Foram arrecadados 9 700 quilos de alimentos para as
10 creches de uma cidade. Quantos quilos de alimentos
cada creche receberá, sabendo que todas as creches
receberão a mesma quantidade?
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______________________________________________________________________________________________

MATEMÁTICA

______________________________________________________________________________________________

Mutirão na Sala de Leitura.

Com a ajuda dos alunos do 5º ano ela ficará mais bonita.

A MATEMÁTICA ORGANIZANDO A ARRUMAÇÃO

10/07/2011

ieij.com.br 10/07/2011

Temos que arrumar 15
caixas, contendo cada
uma 36 livros.

Coordenadoria de Educação

A Sala de Leitura da Escola Viva Aprendendo foi reformada.

isaacproducoes.hdfree.com.br
10/07/ 2011

Descobrir quantos
livros poderão ser
colocados em
cada prateleira.

Uma das funções da
multiplicação é juntar
quantidades iguais.
Vamos ver as 3 formas
diferentes de efetuar
essa operação.
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2ª etapa

- 5º Ano

Saber quantos
livros temos ao
todo para
arrumar.

Sonia sugeriu resolver a 1ª etapa da seguinte maneira:

MATEMÁTICA

1ª etapa

temjeitonaooh.blogspot.com
078/07/2011

cpimw.com.b

Esses livros serão arrumados
em 12 prateleiras.

30

+

6

10
10

5

temjeitonaooh.blogspot.com
078/07/2011

+
5

6 x 5 = 30

A segunda forma é
decompondo.
Observe as etapas:

- 5º Ano

30 x 5 = 150

6

MATEMÁTICA

30

Coordenadoria de Educação

Uma das formas de
efetuar a multiplicação
é a representação
geométrica na malha
quadriculada.

6 x 10 = 60

1- Reúna as partes e calcule o total:
150 + _____ + _____ + _____ = _______

2- Complete cada etapa de acordo com a indicação das setas:

36 x 15 = ( 30 + 6 ) x (10 + 5 ) = _______ + _______ + _______ + _______ = _______
(30 x 10)

(30x 5)

(6 x 10)

(6 x 5)

30
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30 x 10 = 300

3

6

Fator

1

5

Fator

3

0

5

0

6

0

0

0

x

3

6

1

5

36 x 5
36 x 10

3

Produtos parciais

Produto

Agora, já sabemos quantos
livros vamos arrumar?
Então, vamos conferir!

1- Analisando os resultados:
a)Para calcular quantos livros há em _______ caixas, com _______ livros em cada uma, encontramos _______ livros.
b) Usando a decomposição, nas diferentes ordens, encontramos, como produto, _______ livros.
c)Na terceira forma, de modos de resolução da multiplicação, encontramos _______ livros.
d)Podemos concluir que os três resultados estão ___________________ . (corretos / errados)
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temjeitonaooh.blogspot.com
078/07/2011

1

- 5º Ano

x

U

U

Coordenadoria de Educação

D
D

MATEMÁTICA

A terceira forma
é usar o
algoritmo,
Vamos
completar.

Já sabemos o total de livros.

Descobrir quantos livros serão
colocados em cada
prateleira.

Coordenadoria de Educação

temjeitonaooh.blogspot.com
078/07/2011

2ª etapa

MATEMÁTICA

Vamos dividir o total de
540 livros pelas 12
prateleiras.
540 : 12 = ?

078/07/2011

Mas como fazer essa
divisão?

temjeitonaooh.blogspot.com

conversadatreta.com
07/07/2011
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- 5º Ano

Para distribuir igualmente,
os 540 livros nas 12
prateleiras, usamos a ideia
de repartir contida na divisão
.

Coordenadoria de Educação

Atenção !
A divisão é a única operação
que começamos pela MAIOR
ORDEM. Neste caso, é a centena.
Se dividir 5 centenas, por 12,
vou encontrar centenas?

U

4

0

12
_
U

Certo, João!
5 centenas = 50 dezenas.
Por isso, dividimos as 54 dezenas por 12.
Quantas vezes 12 unidades cabem em 54?
54 D : 12 = 4 D

MATEMÁTICA

conversadatreta.com
07/07/2011

_
D

12 x 4 = 48

C

D

U

5
-4

4
8
6

0

‘

12
4
_
D

_
U

Ah! Entendi.
54 (dezenas) – 48 (dezenas) = 6.
Sobraram 6 dezenas.
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temjeitonaooh.blogspot.com
078/07/2011

5

D

- 5º Ano

‘

C

Não!
Vamos encontrar
dezenas.

D

U

5 4 0
-4 8
6 0
- 6 0

4
_
D

5
_
U

Cabem 5 vezes,
porque
12 x 5 = 60.

0

Como verificamos
se a conta está certa?

- 5º Ano

Para tirar a prova da divisão exata
540 : 12 = 45 complete a explicação.

Dividendo

Divisor
540

Resto

0

12
45
Quociente

1- Observe e complete:
a)Para verificar se a divisão exata está correta, multiplicamos o quociente ______ pelo divisor 12 para obter o
dividendo. Então: _____ x _____ = ______ .
b) Portanto, os livros da Sala de Leitura serão distribuídos em 12 prateleiras, contendo ______ livros em cada uma,
num total de _____ livros.
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Certo, João!
60 unidades – 60 unidades = 0,
Não sobrou unidade.
Essa é uma divisão exata.

12

MATEMÁTICA

C

conversadatreta.com
07/07/2011

João, quantas
vezes 12 unidades cabem
em 60 unidades?

Coordenadoria de Educação

Muito bem, João! Juntamos o algarismo zero das
unidades e formamos 60 unidades.

______________ de ________ (o número de figurinhas), por _____ (o número de sobrinhos).
254

b) Cada sobrinho receberá _____ figurinhas e sobrarão 2 figurinhas.

9

c) O maior resto possível, em uma divisão por 9, é _____ . Numa divisão por 7, o maior resto

Coordenadoria de Educação

1- Júlia quer distribuir 254 figurinhas para seus 9 sobrinhos, de forma que cada um receba a mesma
No exercício 1,
quantidade de figurinhas. Quantas figurinhas cada sobrinho de Júlia receberá?
usamos a ideia de
repartir contida na
Vamos estudar esse problema:
divisão.
a) Para saber quantas figurinhas cada sobrinho deve receber, devemos fazer a operação de

possível é o _____ . Logo, concluímos que o resto deve ser sempre menor que o divisor. Se isso

1260

docinhos para colocar 8 docinhos em cada caixa. Quantas caixas completas Camila terá?
a)Para encontrar as respostas, devemos fazer a operação: _______ : _____.
b) Logo, com 1260 docinhos podemos completar ______ caixas e sobram

______

1860

8

MATEMÁTICA

2- Camila vai oferecer caixa com docinhos no seu aniversário. Ela separou

- 5º Ano

No exercício 2, a ideia
é de “quantos cabem”:
ideia de medida.

docinhos.
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não acontecer, ainda será possível continuar a divisão.

8
200
+ 30
2

Certo, João!
Subtraímos 260 – 240 e
encontramos 20 unidades.

temjeitonaooh.blogspot.com
078/07/2011

Agora, aproximamos 260
para 240 . Dividir 240 por 8,
pode ser uma operação
realizada mentalmente.

conversadatreta.com
07/07/2011



Por fim, 20
8 = 2 unidades,
como 2 x 8 =16,
sobram 4 unidades.
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260 tem 26 dezenas e,
26  8 = 3, como 3 x 8 = 24 ...
- 5º Ano

18 6 0
-16 0 0
2 60
-2 40
20
- 16
4

Entendi! Podemos fazer
uma estimativa,
aproximando 1860 para 1600,
e dividindo, mentalmente,
1600 8 = 200.

MATEMÁTICA

Certo, João! Depois,
subtraindo:
1860 - 1600 = 260.

Ah! 1860 tem 18 centenas e,
18 : 8 = 2, e 2 x 8 = 16
Já sei!

Coordenadoria de Educação

Há um outro modo de
registrar essa divisão,
usando o cálculo mental,
usando o algoritmo.

1 2 3 0
-12 0 0
3 0
-3 0
0
Resposta: Júlia poderá comprar _______ livrinhos.

6

Atenção!
Tanto o algoritmo por estimativa,
quanto pelo usual, o quociente da
divisão é o mesmo. Por isso, a
questão pode ser resolvida por
qualquer processo.

200
+ 5
205

Coordenadoria de Educação

1- Júlia recebeu 1230 reais para comprar livrinhos para a escola.
Cada um desses livrinhos custa 6 reais.
Quantos livrinhos, aproximadamente, ela pode comprar?

c) 3478  51 =



20 = 5




3- Para guardar 596 balas em saquinhos, com capacidade para 28 balas, quantos saquinhos vou precisar,
aproximadamente?
a)Arredondamos 596 para ______ e 28 para 30 teremos a operação:



=

b) Vou precisar de, aproximadamente, _____ saquinhos.
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b) 1213  29 =

arredondamos para 100

MATEMÁTICA

a) 98  19

Ah! Então posso arredondar
para dezena ou centena, para
mais ou para menos, de acordo
com a situação!

- 5º Ano

2- Calcule os resultados aproximados, fazendo arredondamento, de acordo com as situações:

IDEIAS ASSOCIADAS À DIVISÃO
1 - Efetue a multiplicação, substituindo os números
representados por (?).

Usamos a divisão para repartir uma
quantidade em partes iguais ou
descobrir quantas vezes
uma quantidade cabe dentro de outra.

8?5

Numa divisão temos:

?62?

divisor
quociente

131

52?0 +
5?12?

. O resto é sempre menor que o divisor;
. Se o resto é zero, a divisão é exata.

2 - Um aluno sujou a página de seu caderno de Matemática
com tinta. Nesta página, estavam escritas quatro divisões.

Em todas as divisões, temos:

Descubra os algarismos que foram apagados.

quociente x divisor + resto = dividendo
Nas divisões a seguir, o que acontece com o
quociente quando multiplicamos o dividendo e o
divisor pelo mesmo número natural diferente de
zero?

a) 33
1

2

24

6

240

0

4

0

4

0

60
4

480
0

c) 121
02

b) 75
8

4

120

17

9

3

4

38
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resto

15

- 5º Ano

19 65
46
15
0

MATEMÁTICA

dividendo

x ?3

Coordenadoria de Educação

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

Exercitando
para fixar.

Os 286 TORCEDORES do _______________________ resolveram fazer uma excursão para torcer pelo seu time e,
para isso, alugaram ônibus de turismo nas seguintes condições:
- todos os ônibus têm que transportar exatamente 35 pessoas;
- nenhum ônibus poderá participar da excursão com um número de passageiros diferente do combinado

Agora, responda:
a) Todos os torcedores poderão viajar? _____________
b) Quantos torcedores não poderão viajar?___________

flickr.com 21/07/2011

anteriormente (35 pessoas).

Coordenadoria de Educação

TORCIDA APAIXONADA

c) Quantos ônibus poderão ser completados com 35 passageiros em cada? __________

divisão ficará exata. A operação que foi feita para que a divisão se tornasse exata foi:
DIVIDENDO - RESTO, ou seja:

286 - ________ = 280

f) Caso não seja possível alugar mais ônibus, a solução será convidar mais _________ sócios para que seja
completado mais um ônibus.

CÁLCULOS

39
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e) Caso não seja possível alugar mais um ônibus, os passageiros que sobrarem terão que desistir da excursão e a

MATEMÁTICA

A divisão é inexata, pois o resto é __________, isto é, diferente de __________.

- 5º Ano

d) Na divisão de passageiros pelos ônibus, o dividendo é _________ o divisor é _________ e o resto é _________.

Complete a sequência abaixo com os seis primeiros múltiplos de:

M 2 = _________________

M 3 = __________________

M 5 = ___________________

M 4 = _________________

M 8 = ___________________

M 9 = ___________________

Coordenadoria de Educação

produto.mercadolivre.com.br
21/07/2011 6

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

Responda:

___________________________________________________________

b) Você pode calcular o maior múltiplo de 9? Por quê?

Zero é múltiplo de todos os números.

____________________________________________________________
____________________________________________________________

Todo número é múltiplo de si próprio.

c) É possível escrever todos os múltiplos de um número?

O menor múltiplo de um número é
zero e o maior múltiplo de um número
não pode ser determinado.

____________________________________________________________
____________________________________________________________
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____________________________________________________________

MATEMÁTICA

- 5º Ano

a)O que você observou ao completar a sequência acima?

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

Pesquisei e encontrei
caixas de canetas
contendo, cada uma,
quatro canetas.

- 5º Ano

Quantas caixas de caneta a Professora precisará comprar para presentear cada aluno?
________________________________________________________________________

MATEMÁTICA

A Professora montou uma tabela.
Vamos ajudá-la?

NÚMERO DE
CAIXAS

1

QUANTIDADE DE
CANETAS

4

2

3

4

5

6

7

8

9
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O Dia das Crianças se
aproxima. Vou comprar
canetas para presentear
os meus 36 alunos.

Coordenadoria de Educação

PROBLEMAS DO COTIDIANO

Escreva:
Coordenadoria de Educação

. os múltiplos de 3, menores que 10.
_____________________________________________
. os múltiplos de 7, compreendidos entre 20 e 30.
_____________________________________________
. os múltiplos de 11, menores que 60.
parthenonvirtual.blogspot.com
08/04/2011

_____________________________________________
. os múltiplos de 5, maiores que 10 e menores que 40.
_____________________________________________

25

37

18

30

99
50

100

44
63

85

120
103

cbdtice.blogspot.com 21/07/2011

70
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10

MATEMÁTICA

INÍCIO

- 5º Ano

Observe o sentido das “ estrelas” e os números contidos em cada uma. Para chegar até o ” tesouro” pinte o
caminho que é formado somente por “ estrelas” que indiquem números mútiplos de 2, 5 e 10 ao mesmo tempo.

Coordenadoria de Educação

Já sabemos que, por exemplo,
12 é divisível por 4. Portanto,
12 é múltiplo de 4.

Podemos também dizer
que 4 é divisor de 12.
erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

cpimw.com.br
21/07/2011

MATEMÁTICA

Vou arrumar as 8 bolas de
gude que ganhei de meu
irmão em saquinhos com a
mesma quantidade de bolas
de gude em cada um.

Observe as diferentes
maneiras que posso escolher
para fazer essa arrumação.
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- 5º Ano

Situações do cotidiano

1

2

4

8

NÚMERO DE BOLAS EM
CADA SAQUINHO

8

4

2

1

Os números 1, 2, 4 e 8 são os divisores de 8.

FAÇA AQUI OS DESENHOS.

Para responder à questão abaixo, represente a situação-problema
por meio de desenhos.

Coordenadoria de Educação

NÚMERO DE SAQUINHOS

Davi poderia ter arrumado as bolas de gude em 3 saquinhos com a
mesma quantidade de bolas em cada saquinho? Por quê?

Davi ganhou mais 10 bolas de gude de seu irmão, ficando com 18 bolas de gude.

Ajude Davi a descobrir todas as maneiras possíveis para arrumar as bolas de gude em saquinhos, com a mesma
quantidade de bolas em cada um. Organize as respostas em um quadro.

NÚMERO DE
SAQUINHOS
NÚMERO DE BOLAS
EM CADA
SAQUINHO
rozane-farias.blogspot.com
21/07/2011

MATEMÁTICA

- 5º Ano

______________________________________________________

Quais são os divisores de 18?
1

2

3

6

9

18

18

9

6

3

2

1

_________________________

44
commons.wikimedia.org
21/07/2011
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______________________________________________________

Continue exercitando, realizando as atividades com muita atenção.

a) Os divisores de 2 - __________

b) Os divisores de 3 - _________

c) Os divisores de 7 - ________

d) Os divisores de 10 - ___________ e) O divisores de 15 - __________ f) Os divisores de 20 - _____________

2 - Qual o número que aparece em todas as sequências de divisores?

________

3 - Qual é o menor divisor de um número natural? ________

Coordenadoria de Educação

1 - Escreva:

- O número 1 é divisor de todos os números.
Baseado nas informações anteriores, complete a ficha:

- O maior divisor de um número é ele próprio.

Os números ______, ______ e ______ são primos.

- O único número par que é primo é o número 2.

Os números _______, ______ e ______ são compostos.

- O número zero não é divisor de nenhum número.
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cpimw.com.br
21/07/2011

Lembre-se de que
NÚMEROS PRIMOS são
aqueles que possuem
apenas dois divisores:
1 e o próprio número.

E os números
compostos são aqueles
que possuem mais de
dois divisores.

MATEMÁTICA

Observe o exercício anterior e
descubra quais são os
números primos e quais são
os números compostos.

- 5º Ano

4 – Qual o maior divisor? _____________________________

Modo de fazer

T

Q

Q

S

S
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23/
30

24/
31

25

26

27

28

29

MATEMÁTICA

Bata todos os ingredientes no liquidificador. Despeje numa
forma, de buraco no meio, untada com margarina e enfarinhada.
Asse em fogo moderado.
Cobertura
1 lata de creme de leite
1 xícara de chá de chocolate em pó
1 xícara de chá de açúcar
Leve ao fogo todos os ingredientes, mexendo sem parar. Assim
que ferver, desligue o fogo, antes que suba. Despeje sobre o
bolo ainda quente. Rende 20 pedaços.

Coordenadoria de Educação

S

Atenção! Qualquer experimento
deve ser realizado com o auxílio
do seu/sua Professor/a ou com o
auxílio de seus familiares. Mexer
com fogão é sempre muito
perigoso.
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7 ovos
7 colheres de sopa de açúcar
7 colheres de sopa de chocolate em pó
2 xícaras de farinha de trigo
100 gramas de margarina
100 gramas de coco ralado
4 colheres de chá de fermento em pó

D

- 5º Ano

Ingredientes

Destaque, no
calendário ao
lado, o Dia dos
Professores e o
Dia das Crianças.

coisasdeprofessoras.blogspot.com
13/07/2011

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

Bolo de Chocolate

Outubro é mês de
festa.
Tem festa, tem bolo.

Com ela, podemos efetuar todas as operações.
A fração surgiu da necessidade de representarmos partes iguais de um todo.

DENOMINADOR - número de partes iguais consideradas.

anrsolucoes.com
13/07/2011

webquestbrasil.org
13/07/2011

NUMERADOR - número de partes iguais que foram tomadas.

Coordenadoria de Educação

Fração é a representação de parte de um todo,dividido em partes iguais.

A MATEMÁTICA NO COTIDIANO

a) Que fração corresponde ao bolo inteiro?

Para você, Professor(a),
parabéns pelo seu dia! 15
de outubro!!

b) Ela precisará de 75 pedaços de bolo. Quantos bolos ela vai precisar fazer? ____________

c) Vai sobrar bolo? _______________

d) Se vai sobrar, que fração corresponde ao pedaço de bolo que sobrará?
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Responda:

MATEMÁTICA

O bolo foi dividido em 20 pedaços.

- 5º Ano

A Professora Socorro preparou bolos para comemorar o Dia dos Professores e o Dia das Crianças.

Coordenadoria de Educação

03.12.503

Amorin

01.02.007

North

Lima
Dantas

da

Gomes

Jeny Vieira da Silva

ou

Iara Bomfim do Carmo

representar os pedaços de chocolate que ele comeu?

Mônica
03.12.019

c) Carlos gosta muito de chocolate e, rapidamente, comeu a metade de sua barra. Que fração pode

Larisa
02.09.011

.

Martins

A fração que representa os pedaços de chocolate de Aline é

Thaís
08.33.019

b) Beatriz, que não come chocolate, deu a sua barra para Aline, que ficou com _______ barras.

(Adaptado)

a) Rodrigo comeu 4 pedaços da sua barra. Qual a fração que representa a parte que ele comeu?

Atividade produzida pelas professoras

U.E

Silva

A Professora Socorro comprou, também, para a festa do Dia das Crianças, 34 barras de
chocolate e deu uma para cada criança. Cada barra está dividida em 10 pedaços.

- 5º Ano

A Professora Sônia resolveu fazer uma pesquisa para saber a quantidade de lixo produzido pelas 4
turmas do 5º ano. Ela pesou e anotou o lixo recolhido no final das aulas durante uma semana.

MATEMÁTICA

O peso total do lixo, produzido pelas 4 turmas, durante uma semana, foi de 60 Kg, sabendo-se que a turma

1
= ________ Kg.
3

d) 1504 produziu

1
4 = ________ Kg.

21/07/2011

c)1503 produziu

bbel.uol.com.br

1
= ________ Kg.
12
21/07/2011

b)1502 produziu

bbel.uol.com.br

a)1501 produziu 2 = ________ Kg.
6
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d) Quem comeu menos chocolate? Rodrigo ou Carlos? _______________

4
8
2
4

equivalem a

equivalem a

1
2

Coordenadoria de Educação

Denominamos frações equivalentes as frações que representam a mesma parte do todo.
4
2
equivalem a
8
4

Essas frações são ditas equivalentes.

1
2

Vanda Botelho Batista
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Maria da Conceição L. dos Santos

- 5º Ano

07.16.036

02.09.005

Flávia Pereira Garcia Ribeiro

MATEMÁTICA

07.16.036

07.16.036

Marcia Marques Teixeira e Silva

Atividade produzida pelas professoras

U.E

Construa um gráfico, demonstrando a quantidade de lixo produzido pelas turmas e verifique que turmas
produziram quantidades equivalentes de lixo:

ESTUDANDO OS DÉCIMOS, OS CENTÉSIMOS E OS MILÉSIMOS

Quem sabe o que são
números decimais?

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

Professora
Socorro, o que são
números
decimais?

Coordenadoria de Educação

OS NÚMEROS E AS FRAÇÕES DECIMAIS

cpimw.com.br
21/07/2011

7,2

1,3

Pesquise, em jornais e revistas, a utilização dos números decimais no nosso dia a dia e cole no espaço abaixo.
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cpimw.com.br
07/07/2011

MATEMÁTICA

Números que
apresentam vírgula.

- 5º Ano

6,5

Coordenadoria de Educação

om
ednaldomatematica.blogspot.c
14/07/2011

CENTENAS DEZENAS UNIDADES

. Cada ordem vale dez vezes a ordem que está imediatamente, à direita, ou cada ordem é a décima
parte da ordem que está, imediatamente, à sua esquerda.
Se prosseguirmos com o mesmo padrão, criando ordens à direita da unidade, teremos:
...UNIDADES,

DÉCIMOS

CENTÉSIMOS

MILÉSIMOS...

Coloca-se uma vírgula para separar a
parte inteira da parte fracionária.
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... UNIDADES DE MILHAR

MATEMÁTICA

. O sistema decimal é posicional, isto é, o valor do algarismo depende da posição
que ele ocupa no numeral.

- 5º Ano

A partir de agora são os números decimais que nós vamos estudar.

Usamos números decimais para representar quantias em reais e centavos.
Escreva como nós lemos as quantias abaixo .
Veja o exemplo.

. Na representação dos números
naturais, as unidades simples
ocupam a última casa à direita.

onze reais e sessenta e cinco centavos
R$ 11,65 ____________________________________

. Na representação dos números
decimais, as unidades simples
ocupam a última casa à direita,
antes da vírgula.

R$ 10,58 ____________________________________

____________________________________

.
A vírgula separa sempre os
inteiros ( unidades) dos décimos.
. A 1ª casa logo após a vírgula –
DÉCIMOS.

Você já aprendeu a usar o quadro valor de lugar, portanto vamos aplicar o

. A 2ª casa logo após a vírgula _
CENTÉSIMOS.

mesmo princípio posicional para representar os números decimais abaixo:

. A 3ª casa logo após a vírgula _

UNIDADES
a) 0,2
b) 0,005
c) 0,31
d) 2,3

décimos

centésimos

milésimos

MILÉSIMOS.
. Frações decimais são aquelas em
que os denominadores são 10,
100, 1 000 etc. Toda fração decimal
pode também ser escrita na forma
de número decimal.
2
Exemplo:
= 0,2 (dois décimos)
10
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R$ 5,89

- 5º Ano

____________________________________

MATEMÁTICA

R$ 9,30

Coordenadoria de Educação

1
Registramos a décima parte da unidade como 0,1 que é a representação decimal de
.
10
1
= 0,1 ( um décimo ou zero vírgula um).
10

d)

a)
(um décimo)
Representa uma parte pintada de um inteiro dividido em
10 partes iguais.

(doze centésimos)
Representa doze partes pintadas de um inteiro dividido em
100 partes iguais.

Coordenadoria de Educação

Representando os NÚMEROS DECIMAIS geometricamente.

b)

(um centésimo)
Representa uma parte pintada de um inteiro dividido em
100 partes iguais.

f)
(dois inteiros e quatro décimos)
Tenho dez partes pintadas de um inteiro dividido em
10 partes iguais, mais dez partes pintadas de outro
inteiro de 10 partes, mais quatro partes pintadas de
outro inteiro de 10 partes iguais.

53
escolakits.com.br
14/07/2011
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c)

MATEMÁTICA

(doze décimos)
Representa dez partes pintadas de um inteiro dividido em
10 partes iguais, mais duas partes pintadas de outro inteiro
dividido em 10 partes iguais.

- 5º Ano

e)

(quatro décimos)
Representa quatro partes de um inteiro dividido em
10 partes iguais.

Escreva, com algarismos, os números decimais abaixo.
a) 1 inteiro e 6 décimos - _______
b) 4 inteiros e 3 décimos - _______
c) 2 inteiros e 3 centésimos - ________
d) 7 milésimos - _______
UNIDADES

décimos

centésimos

milésimos

A professora do 4ª Ano, corrigindo as avaliações da classe,
2
viu que Pedro acertou
das questões. De que outra
10
forma a professora poderia representar essa fração?
(A)

0,02

(B)

0,10

(C)

0,2

(D)

2,10

Prova Brasil

Coordenadoria de Educação

Continue realizando, com bastante atenção, as atividades propostas.

Escreva os números decimais do exercício anterior na
forma fracionária.
0

1

2

3

MATEMÁTICA

a)1,6 =

(A) 0,3
b)4,6 =

(B) 0,23
(C) 2,3
(D) 2,03

Prova Brasil

c)2, 03 =
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- 5º Ano

O número decimal, correspondente ao ponto assinalado
na reta numérica, é

IBAMA - 2010

OBSERVE AS QUANTIDADES:
. Em cada 100 espécies de anfíbios, conhecidos no mundo, 13 são brasileiras.
. Como representar essa quantidade em porcentagem?

Coordenadoria de Educação

Podemos determinar a porcentagem de uma figura ou de
uma quantidade de elementos.

A PORCENTAGEM É REPRESENTADA POR UMA FRAÇÃO COM DENOMINADOR 100.

Para cada 100 anfíbios existentes
no mundo, 13 são brasileiros.
Ou seja, dos anfíbios existentes
no mundo, 13 são brasileiros.
100

Matemática, Ensino Fundamental -5
Projeto Araribá, pág 190.
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Os sapinhos brasileiros podem
ser identificados com uma faixa
no pescoço.

MATEMÁTICA

Identifique os que são brasileiros, pintando-os de verde.

- 5º Ano

A razão entre o número de espécies brasileiras de anfíbios e o número de espécies conhecidas de anfíbios no
mundo pode ser representada por meio de uma fração de denominador 100. Para isso, é necessário contar quantos
anfíbios são brasileiros em cada grupo de 100 anfíbios.

9
100

, 15
100

e 25
100

,

podem ser representadas com o símbolo % . Quando as frações com
denominador 100 estão representadas com o símbolo % dizemos que elas estão
na forma de porcentagem.
9 = 9% ( lê-se: nove por cento)
100
15
= 15% ( lê-se: quinze por cento)
100

Coordenadoria de Educação

As frações com denominador 100, como

22/07/2011

b) 50% de 20 = 50 de 20 =

100

c) 25% de 20 =

1
de 20 = 20 :2 = 10
2

25 de 20 = 1 de 20 = 20 : 4 = 5
4
100

10
1
de 20 =
de 20 = 20 : 10 = 2
100
10

d) 10% de 20 =
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idiomatic.site88.net

100
de 20 = 1. 20 = 20
100

MATEMÁTICA

a) 100% de 20 =

- 5º Ano

Porcentagem de uma quantidade de elementos:

temjeitonaooh.blogspot.com
078/07/2011

A Escola Viva Aprendendo
criou o Projeto QUESTÕES
AMBIENTAIS.
Cada turma
escolherá um
aluno
representante.

ABRACE ESSA IDEIA!
erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

Na turma 1503, 40 alunos votaram para escolher seu representante.

Coordenadoria de Educação

Porcentagem de uma figura apresentada em gráficos

100% dos votos =

Nº DE VOTOS

CARINA

10%

4

ALFREDO

25%

10

JÚLIA

50%

20

BRANCOS
OU
NULOS

15%

6

40 votos.

a) Complete a tabela ao lado e descubra o número de
votos que recebeu cada candidato e a quantidade de
votos nulos.
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Lembre-se de que
o total de alunos
corresponde a
100%, logo

PORCENTAGEM

MATEMÁTICA

visoesmatematicasporcentagem.blogspot.com
16/07/2011

CANDIDATO

- 5º Ano

Resultado apresentado pela turma 1503.

NÚMERO
DECIMAL

PORCENTAGEM

100
100

1

100%

25
100

0,25

25%

50
100

0,50

(A)
(B)
(C)
(D)

10%.
30%.
40%.
75%.

A Escola realizou uma pesquisa para saber o que
mais as famílias desperdiçavam em sua casas.
50%

Uma porcentagem é uma forma de
representar uma fração centesimal
ou um número decimal.
Assim, podemos calcular uma
porcentagem de um número como
calculamos uma fração de um
número. O mesmo quando usamos
número decimal.

PORCENTAGEM

ÁGUA

50%

ALIMENTO

25%

ENERGIA

25%

QUANTIDADE
DE VOTOS

MATEMÁTICA

DESPERDÍCIO
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Total de entrevistados - 640 pessoas.

- 5º Ano

Organize o quadro abaixo com o resultado da
pesquisa, calculando a quantidade de votos de cada
item.

canstockphoto.com.br

FRAÇÃO

Pedro adubou 3 de sua horta. A parte da
4
horta adubada por Pedro corresponde a

Coordenadoria de Educação

Você acabou de aprender 3 maneiras diferentes de se
representar um número.

Cada parte mede 1 centímetro.

sardoes.blogspot.com
18/07/2011

Símbolo do centímetro: cm
Portanto: 1 metro = 100 centímetros,
ou seja, 1m = 100 cm.
O centímetro foi criado para medir
comprimentos menores.
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O metro pode ser dividido em 100
partes iguais.

- 5º Ano

Estamos sempre
precisando medir
comprimentos.

A principal unidade para
medir comprimento é o
metro.

Coordenadoria de Educação

mundodastribos.com
18/07/2011

18/07/2011

tienda.pimientaysal.com

saogoncalo.olx.com.b
17/07/2011

MATEMÁTICA

MEDIDA DE COMPRIMENTO

gartic.com.br 18/07/2011

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

sextoemcontexto.wordpress.com
18/07/2011

Agora, vamos conhecer os diversos tipos
de medidas. Unidades de medidas
diferentes para medir objetos diferentes.

a) meio metro - ________

c) 2 metros e meio - ________

b) 6 metros - ________

d) 1 metro - ________

DESAFIO!
Uma lesma deseja sair do fundo de um poço com 10
metros de profundidade. Sabendo que ela sobe dois
metros, durante o dia e escorrega um metro durante a
noite, quantos dias ela levará para sair do poço?
Resposta: ________

Para cada distância ou comprimento, que precisamos
medir, existe uma unidade de medida adequada.

Coordenadoria de Educação

Se 1 metro tem 100 centímetros, calcule, mentalmente,
quantos centímetros há em

1 quilômetro = 1 000 metros

Para medir grandes
distâncias, usamos o
quilômetro.

Resposta: _______________________
28km

50km
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22km

Vou para Barro Preto, saindo de São Joaquim. Tenho duas
opções de caminho: por São João ou por Santa Maria.
Observando o esquema, responda: o trajeto é menor indo
por São João ou por Santa Maria?

Secretaria de Estado da Educação do Paraná

47km

MATEMÁTICA

Um quilômetro é bem
maior que um 1 metro.
Ele equivale a 1 000
metros.

- 5º Ano

guiagratisblog.com -18/07/2011

Símbolo do quilômetro: km

Perímetro de uma figura é a
medida de seu contorno.

cpimw.com.br
07/07/2011

O campo de futebol tem 100m
de comprimento e 70m de
largura.

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

Professora,
como posso calcular o
perímetro e a área
desse campo de futebol?

Coordenadoria de Educação

PERÍMETRO E ÁREA

Para fazermos o cálculo do perímetro devemos somar as medidas de todos os seus lados.
Complete, então!
Perímetro (P) = _____ + ______+ ______+ ______
P = ______ m
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- 5º Ano
MATEMÁTICA

17/07/2011

70m

tarefasmvetic.blogspot.com

100m

Coordenadoria de Educação

Área
Área de uma figura plana fechada é a extensão que essa figura ocupa.
Uma unidade muito utilizada nessas situações é um quadrado com 1m de lado, chamado de metro quadrado. Seu
símbolo é m².

Veremos que a área do campo de futebol é de
70 unidades de área.

tarefasmvetic.blogspot.com
17/07/2011

Se cada quadrado for
considerado como uma
unidade de área,
quando você encontrar a
quantidade de quadradinhos
que cobrem a superfície,
você encontrará a área.

- 5º Ano

Vamos observar este exemplo.
A área do campo de futebol é a medida da sua superfície.
Se pegarmos uma figura de um campo de futebol e sobrepormos uma folha de papel quadriculado, você verificará
que a sua área será equivalente à quantidade de quadradinhos.

Uma unidade de área
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O campo de futebol tem 100m
de comprimento e 70m de
largura.

MATEMÁTICA

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

A área de uma figura é a
medida da sua superfície.

A parte destacada na
malha
quadriculada
abaixo representa uma
figura na bandeira da
escola de João. Cada
lado
do
quadradinho
mede 1 metro.

Você deve utilizar:
. o quadrado
da malha quadriculada como unidade de
medida para calcular a área;
. o lado desse quadrado
comprimento para achar o perímetro.

como unidade de

Quantos metros de fita serão necessários para
contornar essa figura?

Observe a figura A.

(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 10

Coordenadoria de Educação

Determine a área e o perímetro de cada figura. Depois,
copie e complete a tabela a seguir.

FIGURA

A

ÁREA

16

PERÍMETRO

20

B

C

D

E

F

G

Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso?
(A) 6
(B) 7
(C) 8
(D) 15

Prova Brasil
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MATEMÁTICA

Novo Bem me Quer, 5° ano, pág 188

O piso de uma sala está sendo coberto por
cerâmica quadrada. Já foram colocadas 7
cerâmicas, como mostra a figura.

- 5º Ano

Prova Brasil

Coordenadoria de Educação

O encontro de duas faces é chamado de aresta.

MATEMÁTICA

- 5º Ano

O volume de um cubo de 1 metro de aresta
é 1 metro cúbico (m³).

fisicamoderna.blog.uol.com.br
21/07/2011

cidaderiodejaneiro.olx.com.br
18/07/2011

64

4º BIMESTRE / 2011

02/03/2011

c.gov.br
portaldoprofessor.me

erikaneri.blogspot.com 08/04/2011

Para calcular, por exemplo, o quanto de
espaço uma caixa de papelão ocupa,
precisamos calcular o volume dessa
caixa.
A unidade de medida padrão de volume
é o metro cúbico.

3 - Observe, agora, os blocos em forma de

de quantos cubinhos eles são formados.

paralelepípedos e descubra de quantos cubinhos
Coordenadoria de Educação

1 - Observe os blocos em forma de cubos e descubra

eles são formados.

C
B

2 - Supondo que cada cubinho possua volume de
1cm3, veja o exemplo e complete:
4 - Considerando que cada cubinho possui volume
8
O volume do Bloco A é igual a _________.

igual a 1cm3, veja o exemplo e complete:

O volume do Bloco B é igual a _________.

12
O volume do Bloco P é igual a _______.

O volume do Bloco C é igual a _________.

O volume do Bloco Q é igual a _______.
O volume do Bloco R é igual a _______.
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_______
cubinhos

- 5º Ano

_______
cubinhos

MATEMÁTICA

_______
cubinhos

portaldoprofessor.mec.gov.br
18/07/2011

A

a) Para encher uma garrafa de um litro, precisamos de ___ copos de
200ml de água.
b) Então, um litro tem capacidade para _________ de água.

Secretaria de Estado da Educação do Paraná

c) Em 1 litro cabem __________ copos de 250 ml.

2 - Uma torneira gotejando desperdiça 3 litros de água por hora. Então, se ninguém fechá-la,
quantos litros de água serão desperdiçados, em
a) 2 horas? _________
e) 8 horas? _________

b) 3 horas? _________ c) 4 horas? _________ d) 5 horas? _________
f) 15 horas? ________

g) 24 horas? _________

Todos os objetos estão cheios de água.
Qual deles pode conter exatamente 1 litro de água?

(A) A caneca
(B) A jarra
(C) O garrafão
(D) O tambor

Para uma temporada curta, chegou à cidade o circo
Fantasia, com palhaços, mágicos e acrobatas. O circo
abrirá suas portas, ao público, às 9 horas, e ficará aberto
durante 9 horas e meia. A que horas o circo fechará?
(A)
(B)
(C)
(D)

16h30
17h30
17h45
18h30

66
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l.

- 5º Ano

é

Cada copo tem 200 ml de água.

MATEMÁTICA

Secretaria de Estado da Educação do Paraná

O símbolo de litro

Coordenadoria de Educação

Muitas vezes, precisamos medir a quantidade de água ou de outros líquidos. A unidade usada, nesses casos, é
chamada de litro.
1 - Observe o desenho:

Coordenadoria de Educação

O QUILOGRAMA E O GRAMA

Quando necessitamos comprar
carne, verduras, frutas, legumes,
arroz, feijão, açúcar e outros
produtos utilizamos as medidas
de massa como o grama e o
quilograma.
erikaneri.blogspot.com 08/04/2011v

O grama é a principal medida
de massa existente.
O símbolo é g.

MATEMÁTICA

Para medir a massa de produtos que tenham
menos de um quilo, usamos o grama.

500 gramas + 500 gramas = 1 000
gramas
1 000 gramas = 1
quilograma

Complete:
a) 2 kg = _______g

b) 5 000g = _____ kg

c) 3kg e meio = _____g

d) 6kg e 200g = ______kg
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- 5º Ano

Nas situações envolvendo produtos domésticos como carne, arroz, milho, feijão, frutas, verduras entre outros,
podemos utilizar o grama (g) ou o quilograma (kg).

refletiresentir.blogspot.com
28/08/2011

perpetuosocorro-bh.blogspot.com
28/08/2011

Coordenadoria de Educação

Um depósito tem 20 sacas de feijão com 30kg em cada saca e uma certa
quantia de milho. Sabendo que, no depósito, há um total de 3000kg de grãos
de feijão e milho, quantos quilos de milho há no depósito?

18/07/2011

escolakids.uol.com.br
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Outra medida de massa muito utilizada na pesagem de animais e produtos
agrícolas, como o fumo e o algodão, é a arroba, que corresponde a 15
quilogramas (kg ).

MATEMÁTICA

- 5º Ano

Quando estamos fazendo referência a pesos muito grandes, como cargas de
caminhões, de trens, de navios e de aviões, utilizamos a tonelada (t). A
tonelada é igual a 1000 quilogramas (kg) ou 1 000 000 de gramas (g).

TEMPO
TEMPERATURA

O mapa a seguir exibiu, para o dia 19/07/2011, a previsão das temperaturas e das condições de clima das regiões do
Brasil.
Com base nas informações do mapa, determine em
que cidade do Brasil ocorreu e qual foi o valor da
a)menor temperatura.

a)Menor temperatura.

b)Maior temperatura

c) Menor temperatura máxima.

d) Maior temperatura mínima.
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Com base nessas informações, determine em que dia(s)
ocorreu e qual foi o valor da:

MATEMÁTICA

A imagem a seguir exibiu essas informações sobre a previsão do tempo, destacando as temperaturas máxima e mínima.

- 5º Ano
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b) maior temperatura.

Coordenadoria de Educação

A previsão do tempo é informada por diversos meios de comunicação.
No Brasil, a temperatura do corpo e o clima são medidos
por uma unidade chamada grau Celsius ( °C )

Coordenadoria de Educação
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e 37°C (trinta e sete graus Celsius).
Há vários tipos de termômetro para
medir a temperatura corporal.

Assinale, na reta numérica, a temperatura marcada no termômetro que corresponde a uma pessoa
que está com 38,2°C de febre.
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(trinta e seis graus Celsius)

- 5º Ano

humano está entre 36°C

MATEMÁTICA

A temperatura normal do corpo
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MATEMÁTICA
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