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Antes de surgir as unidades de medição do tempo e os próprios aparelhos que atualmente realizam de forma
exata as medidas, o homem se orientava pela posição do sol. Hoje, as unidades responsáveis por registrarem e
orientarem o nosso dia a dia são: milênio, século, década, ano, mês, semana, dia, hora, minuto, segundo.
Para sabermos a que século pertence um ano, dividimos o número dado por 100. Se a divisão for exata, o ano
pertence ao século do resultado encontrado. Se a divisão for inexata, acrescentamos 1 ao resultado inteiro.

Por exemplo:
1999

100 = 19,99
divisão inexata

zun.com.br

Identifique a que século pertence cada ano:
1822 ________________

1500_________________

historia.pro.br/

2001_________________ 1808_________________
600 ________________

2012________________

2014 ________________

2000________________

1301 ________________

905 _______________

601 ________________

1214 _______________

1501 _________________

1732 _______________

Milênio – 1 000 anos

Século – 100 anos

Década – 10 anos

Ano – 365 dias e 4 horas

Mês – 30 ou 31 dias

Dia – 24 horas

Hora – 60 minutos

Minuto – 60 segundos
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século XX
- 5º Ano

19 + 1 = 20

Legal! Esse conteúdo
de Matemática irá nos
ajudar bastante nas
aulas de História!

MATEMÁTICA

ano 1999

Coordenadoria de Educação

Os números sempre em nossa rotina...

2

jogosdoruca.jogosja.com

topgim.com

240 segundos = 240 : 60 = 4 minutos

ogritodobicho.com

360min?
480min?
____________________
_____________________

540min?

180min?

____________________
60min?
____________________

apetrexo.com.br/

_____________________

Para você transformar
minutos em horas é
necessário dividir o total
de minutos por 60. E
para transformar horas
em minutos, basta
multiplicar o total de
horas por 60.

MATEMÁTICA

- 5º Ano

Quantas horas há em:

3º BIMESTRE / 2012

2 horas = 60 X 2 = 120 minutos.

Coordenadoria de Educação

Já aprendemos que, para converter
medidas de tempo, multiplicamos
ou dividimos por 60.

3

1X 60 = 60 min.

Veja:
1 X 60 = 60 min.

2) Quantos segundos há em:

1) Quantos minutos há em:

a) 3 min?

a) 8 h ?

______________________

Fácil!
Basta usar a
tabuada!

b) 15 min?

______________________

______________________
c) 12 h?
______________________
d) 1h 50 min?

Um dia tem 24 horas.
Observe o relógio!!!

3º BIMESTRE / 2012

c) 45 min?
educacaodeinfancia.com
______________________

- 5º Ano

______________________

b) 5 h 30 min?

______________________

Coordenadoria de Educação

Veja:

MATEMÁTICA

Veja só como é fácil!
Vamos transformar 1hora (h) em
minutos?
Para efetuar esta operação, você
deve ____________ 1 por _____.

O mesmo acontece quando transformamos minutos em
segundos.
Para transformar 1 minuto (min) em segundos (s), você deve
____________ 1 por _____.

Uma hora tem 60 minutos.

Agora, complete:

Um minuto tem 60 segundos.

Podemos dizer que ele marca _____hora(s ), _____minuto(s) e
_____segundo(s).

Meio-dia e meia significa meio-dia (12
horas) mais meia hora (30 minutos), ou
seja, 12 horas e 30 minutos.

4

a) A mãe de Eduarda pode ser a mais velha?

clip art

____________________________________________
____________________________________________
b) A mãe de Geovana pode ser a mais velha?
_____________________________________________
_____________________________________________

Coordenadoria de Educação

1) Gabriela leu um livro de história em 3 horas e
55 minutos. Sua irmã Amanda lê o mesmo livro
em 2 horas e 40 minutos. Qual a diferença de
tempo de leitura entre as duas meninas?

3) A mãe de Bárbara é mais velha que a mãe de Geovana.
A mãe de Eduarda é mais nova que a mãe de Geovana.

c) Quem é a mãe mais velha?
____________________________________________

2) Faltam 39 anos para Isabela completar meio
século de existência. Quantos anos ela tem?

...

4) Que idade terá o avô de Igor em 2016, se hoje ele tem
48 anos?

_________________________________
_________________________________

_______________________________

3º BIMESTRE / 2012

...

- 5º Ano

d) Agora, coloque na linha do tempo, da mais velha para
a mais nova, as mães das crianças:

MATEMÁTICA

_________________________________
_________________________________

5

Observe o banco de palavras e complete com a unidade de medida mais adequada:
milímetro ano tonelada segundo mês mililitro metro litro
quilômetro hora quilograma minuto centímetro dia grama
Peso de uma baleia: ____________________

Coordenadoria de Educação

Estudamos, primeiro, as unidades de tempo. Vamos agora estudar as unidades de medida.
Muitas situações do nosso dia a dia mostram que precisamos conhecer as grandezas e
suas medidas.

Medida da largura de um terreno: ___________________
Duração de um jogo de futebol: ________________

matrincha.com

sumeyabaptistacharuto.blogspot.com

Medida da altura do Pão de Açúcar: _____________________________

baixaki.com.br

Tempo que a Terra leva para dar uma volta completa em volta do Sol: ______________

3º BIMESTRE / 2012

Cálculo da quantidade de farinha para fazer um bolo: ___________________

MATEMÁTICA

- 5º Ano

Quantidade de gasolina necessária para encher o tanque de um carro: _____________

Medida da distância do Rio até São Paulo: ____________________________
Área ocupada pela Floresta Amazônica no Brasil: ________________________
Peso de um bebê, em média, ao nascer: __________________________

receitasos.blogspot.com
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daquidali.com.br
reciclaedecora.com
www.maiscanela.blogger.com.br

1) Considerando que todos os alunos atingiram a meta mínima, que quantidade de garrafas pets foi arrecadada pela
turma no último final de semana?

Coordenadoria de Educação

A turma do 5º ano decidiu recolher garrafas PET para utilização em reciclagem. A turma tem 42 alunos e cada
um tem a meta mínima de recolher uma dúzia de garrafas PET no final de semana.

_____________________________________________________
_____________________________________________________

educacaodeinfancia.com

O restante utilizaremos para
armazenamento de óleo vegetal,
para a fabricação de sabão caseiro.

A quarta parte
poderemos
reciclar...

3º BIMESTRE / 2012

Agora que temos
____
504 garrafas PET, o
que faremos com
elas?

Que tal utilizarmos a
metade delas para uma
horta na escola?

MATEMÁTICA

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

- 5º Ano

2) Esta quantidade pode ser maior? Explique a sua resposta:

fisicasemeducacao.blogspot.com

7

ogritodobicho.com
serdislexico.blogspot.com

1) Para calcular o número de garrafas na horta, basta pegar o __________________ de garrafas arrecadas e dividir
por _______. Calculando, temos ________ garrafas PET para a horta.

2) Para calcular a quantidade de garrafas PET utilizadas na reciclagem, dividimos o ________________ por
_______. Calculando, temos _________ garrafas PET para a reciclagem.

Coordenadoria de Educação

Respondendo às perguntas da página anterior:

hortaorganicaecologica.blogspot.com.br
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______________________________________
______________________________________

MATEMÁTICA

canstockphoto.com.br

- 5º Ano

3) Quantas garrafas PET sobraram para a produção de sabão caseiro?

4) A turma decidiu plantar, na horta, salsa, cebolinha e coentro. Quantas garrafas PET serão utilizadas para cada
hortaliça?

____________________________________________________________________________________________

8

Como _______está mais próximo de ________, aplicamos a regra de aproximação para
menos e efetuamos a ____________________________.
Por aproximação, fazemos 14 x _________ = ________.
14 x _________ = ________.
Serão produzidas, __________ hortaliças, se todas germinarem.

brebotes.com

6) A turma se empolgou e decidiu acrescentar outras espécies de hortaliças. Além de salsa, cebolinha e coentro, os
alunos acrescentaram manjericão e hortelã. Resolveram colocar a mesma quantidade de garrafas PET para cada
nova hortaliça.

Coordenadoria de Educação

5) Em cada garrafa PET, serão colocadas 14 sementes de hortaliça. Por aproximação, na casa das dezenas,
determine o número de hortaliças que serão produzidas, se todas as sementes germinarem:

a) Quantas garrafas PET os alunos precisarão recolher a mais?
__________________________________________

c) Calcule o total de garrafas arrecadadas para a horta da escola:
________________________________________________________
________________________________________________________
d) Se iam ser plantadas _______________ hortaliças, mas decidiram plantar
mais ___________ hortaliças, ao todo haverá _______________.

Nossa! Quantas
hortaliças, então, foram
plantadas ao todo?
educacaodeinfancia.com

serdislexico.blogspot.com

Aproximadamente
___________hortaliças!

Na regra de aproximação,
você pode aproximar para
mais,
adicionando
um
valor, e pode também
aproximar para menos,
subtraindo um valor, de
modo a tornar a operação
mais fácil de ser efetuada.

MATEMÁTICA

- 5º Ano

____________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

b) Plantando em cada garrafa PET a mesma quantidade de sementes, quantas hortaliças terão a mais?

9

8 x 100 = ____
25 x 4 = ____
800 : 4 = ____

Nossa escola recebeu 8 caixas
com 25 CDs cada uma.
Quantos CDs recebemos?






25
x 8

Coordenadoria de Educação

25 x 10 = ____
25 x 2 = ____
250 – 50 = ___

1) De acordo com o quadrinho acima, determine o que se pede nos itens abaixo.

________________________________________________________________________________________________
c) Como pensou a aluna ?
_____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________.

3º BIMESTRE / 2012

________________________________________________________________________________________________

MATEMÁTICA

b) Como pensou a aluna ?

- 5º Ano

a) Os cálculos dos três alunos resolvem o problema? ________

d) Como pensou o aluno ? ______________________________________________________________________.
e) Qual das formas de calcular você acha mais fácil? ______________________________________________
f) Você faria de forma diferente? ____________________________________________________________
a) Como você calcularia 120 x 25? _________________________________________________________________
b) Podemos afirmar que multiplicar por 25 é o mesmo que multiplicar por 100 e ___________________.
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Em dez dúzias de caixas haverá

clip art

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
tomates.

Coordenadoria de Educação

1) Em uma caixa, há 157 tomates. Quantos tomates haverá em dez dúzias de caixas de tomates?

2) Se um livro de matemática custa R$ 134,00, quanto custarão 35 desses livros?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3) O coração de um elefante bate, em média, 30 vezes por minuto. Quantas vezes ele bate em uma hora?

Em uma hora, o coração de um elefante bate

MATEMÁTICA

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
vezes.

3º BIMESTRE / 2012

clip art

.

- 5º Ano

Custarão R$

clip art

4) Um número multiplicado por 100 resulta em 1 800. Qual é o resultado desse mesmo número multiplicado por 25?
______x

100 = 1 800

1800 : 100 = ________

O resultado desse número multiplicado por 25 é __________ .

_____ x 25 = _______
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6 litros

soda cáustica

2 quilogramas

água

2 litros

sabão em pó

2 xícaras

MEIA RECEITA
(METADE)

A manipulação de soda
cáustica
é
MUITO
PERIGOSA!
Somente ADULTOS podem
utilizar esta receita.

• quando aumentamos uma determinada grandeza, a outra diminui e vice-versa.

blogodorium.com.br

Na tabela acima, você tem a quantidade de ingredientes para fazer uma receita de sabão em barra. Agora, complete
a tabela, colocando a quantidade de ingredientes para dobrar a receita e para fazer apenas a metade da receita.
Após completar a tabela, você observou que, ao dobrar a receita, a quantidade de ingredientes
__________________ também e que, ao reduzir à metade, a quantidade ____________________ também.
Isso acontece sempre que você trabalha com grandezas.
Mas nem sempre é assim. Em determinadas situações, pode acontecer
o contrário:

3º BIMESTRE / 2012

óleo de cozinha
peneirado

2 RECEITAS
(DOBRO)

- 5º Ano

1 RECEITA

tudojuntoemisturadopaty.blogspot.com

INGREDIENTES

MATEMÁTICA

Você sabia que o mais beneficiado neste processo é o meio ambiente? Pois é! Com este procedimento
evitamos a liberação do óleo de cozinha no meio ambiente. Um produto que, em processo de decomposição, libera
gás metano na atmosfera, um dos gases mais poluentes e causadores do efeito estufa na Terra.
Seja jogado na água ou na terra, o óleo de cozinha tem destino certo: poluir o meio ambiente. Por isso, a
melhor forma de descartar o óleo de cozinha é fazer com que ele se transforme em sabão caseiro em barra ou em
sabão ecológico.

Coordenadoria de Educação

RECEITA DE SABÃO COM ÓLEO DE COZINHA

Veja exemplos na próxima página.
Glossário:
grandeza – o que podemos medir.
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Os operários de uma fábrica de São Paulo produzem 3 650 peças por mês.

b) Se diminuirmos o número de funcionários, o número de peças produzidas _____________________.

Claro que não! Se
eu for de carro,
chego mais
rápido!

Pela conversa dos meninos, podemos perceber uma relação importante! Se a distância for a __________, o tempo
vai variar de acordo com a _________________.
Para ir do Rio de Janeiro até Cabo Frio de carro, a uma velocidade de 90km/h, gastamos aproximadamente 2h.
a) Se aumentarmos a velocidade, o tempo gasto para chegar até lá _____________________.
b) Se diminuirmos a velocidade, o tempo gasto para chegar até lá ____________________.
Lembre-se de que devemos sempre respeitar as regras de trânsito e nunca ultrapassar os limites de velocidade!!!

3º BIMESTRE / 2012

fisicasemeducacao.blogspot.com

- 5º Ano

educacaodeinfancia.com

Claro que
sim! É sempre
a mesma...

E você gasta
sempre o mesmo
tempo para chegar
lá?

MATEMÁTICA

Você já parou para
pensar na distância de
sua casa até a
escola?

Coordenadoria de Educação

a) Se aumentarmos o número de funcionários, o número de peças produzidas _____________________.

Chamamos de grandeza tudo o que pode ser medido e comparado.
Na 1ª situação, se o número de operários variar, o número de peças ____________ igualmente.
Na 2ª situação, se a velocidade variar, o tempo _____________ inversamente (quer dizer, ao contrário).
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Panqueca e
gelatina

_______
A quantidade de sobremesas →
________

Pudim

Frango e
pudim

Pêssego em
caldas

A quantidade de possibilidades →
_________
_______ x _______ = __________

Escolhendo um prato e uma sobremesa, é possível fazer ___ combinações.

blogdajulieta.com.br

b) Heloísa tinha ___ diferentes pratos para escolher e ___ sobremesas diferentes.

2) João faz pipas para vender. Faz em três formatos diferentes: quadrado, losango
e pentágono.
Para a cor do papel ele usa cinco opções: verde, azul, vermelho, preto e branco.
Em seu caderno, demonstre em um gráfico semelhante ao da questão 1, as opções de
escolha que tem João ao confeccionar suas pipas. Em seguida, responda:

3º BIMESTRE / 2012

Frango e
gelatina

- 5º Ano

Gelatina

MATEMÁTICA

sobremesa

Coordenadoria de Educação

1) Na última sexta-feira, Heloisa foi almoçar com suas amigas em um restaurante.
No quadro abaixo, estão indicados os 4 pratos principais e os 3 tipos de sobremesa que ela pode escolher.
Complete o quadro abaixo para descobrir quantas possibilidades de escolha de um prato principal e de uma sobremesa
são oferecidas para Heloisa e suas amigas:
a) Observe:
prato
Frango
Panqueca
Bife
Peixe
principal
A quantidade de pratos principais →

a) Quantas são as possibilidades existentes para ele fazer as pipas?_____________________________________
b) Que cálculo devemos fazer para encontrar a resposta? _________________________________________________

14

2) Carmem vai passear com seus amigos e está indecisa quanto à roupa que irá vestir.
CAMISETAS → AZUL, VERMELHA E VERDE
SAIAS → AZUL E PRETA
CALÇADOS → TÊNIS E SANDÁLIA

T

1

S Azul

clip arts

S

2

C Azul
T 3
S Preta

a) Se Carmem escolher uma camiseta vermelha, de quantos

Coordenadoria de Educação

Veja as opções que ela possui:

modos diferentes ela poderá se vestir, combinando a
camiseta com uma saia e um calçado? ___________

_____________________________________
_____________________________________
c) E com a camiseta azul? __________

S
C Verde

d) E com a camiseta verde? _________

3º BIMESTRE / 2012

S

fazer com a camiseta vermelha?
- 5º Ano

C Verm

b) Quais são as possíveis combinações que Carmem poderá

MATEMÁTICA

S

e) De quantos modos diferentes Carmem poderá se vestir,
S

combinando uma camiseta, uma saia e um calçado?
_____________________________________
_____________________________________
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Não. Está fechado.
clipart

clipart

É 45.

Coordenadoria de Educação

Vamos, agora, estudar as propriedades da multiplicação. São regras que facilitam nosso raciocínio lógico e tornam
nossos cálculos mais fáceis e precisos.
Existe outra resposta possível
Qual é o produto de 5 x 9?
para esse produto?
1ª propriedade: FECHAMENTO

O produto de dois números naturais é sempre um e somente _____ número natural.
2ª propriedade: COMUTATIVA

A propriedade comutativa vem do verbo comutar, que significa trocar. Na matemática, significa trocar a ordem.
A ordem dos fatores não altera o ___________.

Para multiplicar 25 x 7 x 4, fica mais
fácil calcular 25 x 4 x 7 =
_____________________________.

3º BIMESTRE / 2012

10 x 18 = ____ e 18 x 10 = ____  Quando trocamos a ordem dos fatores, o resultado __________________.

MATEMÁTICA

- 5º Ano

Ganhei 10 caixas com 18 canetas
em cada uma.
Como calculo? 10 x 18 ou 18 x 10?
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3ª propriedade: ASSOCIATIVA
Como vocês calculariam o
produto: 3 x 5 x 4 x 9?

Eu faria 3x5 = ___, depois 4 x 9 = __
e por último ____ x ___ = ____

Eu faria 5x4 = ___, depois 3 x 9 = ___
e por último ___ x ___ = ____.

A propriedade associativa vem da palavra associar, que significa agrupar.
Veja:
2 x 5 x 10 = 100

4ª propriedade: ELEMENTO NEUTRO
Veja! 5 x 1 = __, 12 x 1 = ___, 1 x
48 = ____, 249 x 1 = _____.

clipart

Se um dos fatores é 1, o resultado é
sempre o outro _____.

3º BIMESTRE / 2012

Na multiplicação de mais de dois fatores, o produto ________________ se os fatores forem associados
de maneira diferente.

- 5º Ano

2 x (5 x 10) = 2 x ___ = ____

MATEMÁTICA

(2 x __) x 10 = ___ x ___ = ____

Coordenadoria de Educação

clipart

O número 1 é chamado de elemento neutro da multiplicação, porque não altera o valor que está sendo multiplicado
por ele.
O resultado da multiplicação de qualquer número natural por __________ é sempre o próprio número.
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Coordenadoria de Educação
- 5º Ano

Atividade retirada do site educador.brasilescola.com (adaptação)

MATEMÁTICA

Este jogo busca o domínio das quatro operações fundamentais (ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO).
Regras:
O jogo consiste em uma tabela preenchida com números de 0 a 9. Eles deverão ser escolhidos a fim de formar o
resultado na ficha, envolvendo as quatro operações fundamentais.
Os números escolhidos deverão ser marcados na ficha pois não poderão ser repetidos.
Este jogo deve ser realizado com o seu colega do lado. Cada jogador terá o tempo cronometrado por um juiz. Ao final do
tempo, serão computados os acertos. Vence aquele que tiver o maior número de acertos e que realizou as operações
em menor tempo.
Bom jogo!!!
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Ah, então os
números _____,
_____ e _____ são
múltiplos de 4!

É! E os números
___, ____ e ____
são múltiplos de 3.

educacaodeinfancia.com
serdislexico.blogspot.com

Isso mesmo! E para se
achar o conjunto dos
múltiplos de um
número, basta
_______________pelos
elementos do conjunto
de números naturais.
ogritodobicho.com

|N = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...}

Veja como achar o conjunto dos múltiplos de 2:
2x
2x
2x
2x

0=
1=
2=
3=

___
___
___
___ ...

O conjunto dos
múltiplos de um
número diferente
de zero é infinito.

3º BIMESTRE / 2012

ogritodobicho.com

Coordenadoria de Educação

3 x 5 = ___
3 x 6 = ___
3 x 7 = ___

- 5º Ano

4 x 5 = ___
4 x 6 = ___
4 x 7 = ___

MATEMÁTICA

jogosdoruca.jogosja.com

Múltiplo de um
número natural é
o resultado da
multiplicação
desse número
por um número
natural qualquer.

M (2) = múltiplos de 2.
Logo, indicando M entre chaves, temos:
M (2) = { ___, ____, ____, ___, ...}

19

planetaeducacao.com.br
zun.com.br

_____________________________________________
b) Múltiplos de 10 compreendidos entre 10 e 90:
_____________________________________________

No mês de agosto, a turma do 5º ano de Eduarda
realizou tarefas de estudo, em casa, ligadas à
Matemática, nos dias que são múltiplos de 5.
Realizou atividades de Língua Portuguesa nos dias
que são múltiplos de 3.
telvatanajura.blogspot.com

3º BIMESTRE / 2012

a) Múltiplos de 8 menores que 72:

Se a sequência dos números naturais é infinita ,
podemos dizer que cada número natural possui
__________ múltiplos.

- 5º Ano

1) Complete de acordo com o que você já aprendeu:

Pense e conclua, completando a frase!

MATEMÁTICA

Isso mesmo! Múltiplos de um número são
aqueles números que resultam da
multiplicação desse número pela
sequência dos números naturais.

Coordenadoria de Educação

Então, múltiplos não são
só os resultados que
aparecem na tabuada?

c) Menor múltiplo de qualquer número, diferente de
zero:
_____________________________________________
d) Múltiplos de 15

M (15)=

_____________________________________________

20

2) Maria e Joana são enfermeiras.
Maria dá plantões nos dias pares do mês e Joana, nos
dias que são múltiplos de três.
Sabendo-se que o mês de agosto tem 31 dias,
complete com as informações abaixo:
a) Dias em que Maria dá plantão → ______________
___________________________________________.
b) Dias em que Joana dá plantão → ______________
___________________________________________.

Coordenadoria de Educação

1) Utilize este calendário para auxiliá-lo.

c) Dias em que Maria e Joana se encontram no
plantão → ___________________________________.

c) Em azul, os dias em que Eduardo estudou as duas
disciplinas, Matemática e Língua Portuguesa (dias
comuns a ambas). Escreva-os abaixo:
______________________________________

colorirgratis.com

M (3 ) = _______________________________

3º BIMESTRE / 2012

b) Em verde, os dias dedicados ao estudo da Língua
Portuguesa. Escreva-os abaixo:

MATEMÁTICA

M (5 ) = _______________________________

d) O que você pode observar em relação aos dias em
que Maria e Joana se encontram no plantão?
____________________________________________
____________________________________________
___________________________________________.

- 5º Ano

poppop.com.br

a) Agora, assinale, em vermelho, no calendário, os
dias dedicados ao estudo da Matemática. Escreva-os
abaixo:

21
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O Professor de Roberto propôs aos alunos uma pesquisa sobre o desmatamento das
florestas brasileiras. Para isso, a turma, que tem 48 alunos, deverá dividir-se em
grupos com a mesma quantidade de alunos. Todos deverão participar e cada aluno
deverá fazer parte apenas de um grupo.
A turma de Roberto poderá formar grupos com 6 alunos em cada grupo?________________
Por quê? _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Se a resposta foi positiva, quantos grupos poderão ser formados?_________________________________
Diga outras formas de os alunos se organizarem em grupos: ____________________________________
A turma de Roberto poderá formar 10 grupos para fazer essa atividade de pesquisa?___________
Por quê? _______________________________________________________________________________

3º BIMESTRE / 2012

MATEMÁTICA

coladaweb.com

fisicasemeducacao.blogspot.com

- 5º Ano

Registre, aqui, os seus cálculos:

Pensando bem, podemos dizer que os divisores de 48 são ________________________
Quando podemos afirmar que um número é divisor de outro? Converse com seus colegas e anote as
conclusões. Seu Professor, como sempre, vai auxiliá-lo.
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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D(2) = ______________________________

D(15) = ______________________________

D(4) = ______________________________

D(20) = ______________________________

D(5) = ______________________________

D(23) =______________________________

D(10) = _____________________________

D(25) = ______________________________

D(12) = _____________________________

D(30) = _____________________________

D(13) = ______________________________

D(50) = _____________________________

Legal! Vocês
perceberam que nos
exercícios que
acabamos de fazer,
existem números que
possuem apenas dois
divisores?

Claro! Os números ____, ____,
_____ e _____ possuem apenas
o número um e ele mesmo como
divisor!

Esses números que
são divisíveis por um e
por ele mesmo são
chamados de números
primos.

serdislexico.blogspot.com
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Mostre os divisores dos números abaixo:

Coordenadoria de Educação

educacaodeinfancia.com

- 5º Ano

Lembre-se de que, para
ser divisor de um
número, o resultado da
divisão tem que ser
_____________.

MATEMÁTICA

ogritodobicho.com

Agora, você já sabe
como encontrar os
divisores de um número!

fisicasemeducacao.blogspot.com

Agora, encontre os 10 primeiros números primos no conjunto dos números naturais:
|N = { 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ...}

____________________________________________

ogritodobicho.com
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Você se lembra da
história de como as
frações surgiram?

serdislexico.blogspot.com

educacaodeinfancia.com

Há muito tempo, no antigo Egito, os agricultores faziam suas

jornalportaljovem.blogspot.com

Coordenadoria de Educação

Claro! Nós
estudamos no
caderno
pedagógico
do 4º ano!

plantações às margens do rio Nilo. Mas todos os anos, entre os meses de
julho a setembro, o rio Nilo transbordava, inundando toda a região

e

otimatematica.blogspot.com

Vamos
completar
com a fração
que
representa a
parte de cada
pizza.
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uma ou mais partes da unidade: o NÚMERO FRACIONÁRIO.

MATEMÁTICA

Por isso, os egípcios criaram um novo número para representar

- 5º Ano

desmanchando algumas marcações que separavam os terrenos...

educacaodeinfancia.com
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ogritodobicho.com

____________.

As frações estão sempre
presentes em nossa vida.

serdislexico.blogspot.com

Pinte 1 parte nas figuras:

1
2

MATEMÁTICA

Quando falamos em
metade, estamos
querendo dividir alguma
coisa em _______ partes
iguais e
representamos na forma
fracionária:

1
4
ogritodobicho.com

O mesmo acontece com a
quarta parte. Quando
queremos dividir o inteiro em
_______ iguais, podemos
representar na forma
fracionária .
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de representar a

- 5º Ano

Elas surgiram para
resolver problemas
práticos, ligados à ideia de
medir e escrever
quantidades menores que
o ____________.

fração é mais uma forma

Coordenadoria de Educação

seresteros.com

Nós aprendemos que a

ogritodobicho.com
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6
8

4
7

5
6

1
3

7
9

O numerador da fração é
sempre o que indica o número
de partes que foram utilizadas
(na
atividade
ao
lado,
representa a parte que deve
ser pintada).
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3
5

ogritodobicho.com

- 5º Ano

4
4

MATEMÁTICA

2
2

Coordenadoria de Educação

Você já sabe que os números fracionários
representam partes do inteiro. Pinte em cada figura
a fração indicada:

26

freeblog.com.br
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Não podemos esquecer que fração
é uma ou mais partes do inteiro que
se divide em partes iguais.

Vamos observar, agora, como
será a leitura dos números
fracionários!

Quando o denominador de uma fração for 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10, lemos o numerador

educacaodeinfancia.com

serdislexico.blogspot.com

acompanhado, respectivamente, das palavras

denominador, acompanhado da palavra avos.
dois onze avos

quatro sétimos
cinco dezenove avos

cinco oitavos

3º BIMESTRE / 2012

dois quintos

A partir de 11, lemos o numerador e, depois, o número do

MATEMÁTICA

oitavo, nono e décimo.

- 5º Ano

meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo,

Quando o denominador for 10, 100, 1000 etc., lemos o numerador acompanhado das
palavras décimo, centésimo, milésimo etc. Elas são chamadas frações decimais.
três décimos

sete centésimos

vinte e um milésimos
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Pinte uma das partes de
amarelo.

Neste momento, a parte amarela
corresponde à fração ________

educacaodeinfancia.com

MATEMÁTICA

- 5º Ano

A parte amarela corresponde à
fração _______

Agora, a parte amarela
corresponde à fração ________

C) Dobre mais uma vez em 8 partes
iguais.

Interessante! Elas representam o
mesmo pedaço da folha de papel!
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B) Dobre outra vez em 4 partes iguais.

A) Divida em 2 partes iguais.

Coordenadoria de Educação

Pegue uma folha de papel tamanho A4.

Por isso dizemos que são
frações equivalentes!
E indicamos assim:

1
=
2

4
2
=
8
4
serdislexico.blogspot.com
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Ana dividiu sua barra favorita em 6 pedaços iguais para ir saboreando aos poucos.
educacaodeinfancia.com

Você comeu metade
da minha barra de
chocolate!!!!
serdislexico.blogspot.com

Analisando esta situação...
Eu... só... comi
três pedacinhos...

a) Vamos representar a barra de chocolate por um retângulo.
b) Ana afirma que Marcos comeu metade da barra, isto é

Coordenadoria de Educação

Ana e Marcos adoram chocolate.

1
do seu chocolate.
2

Pinte no retângulo esta fração.

3 , onde ___ é o numerador e ___ , o denominador.
6

- 5º Ano

representa o que ele comeu é

MATEMÁTICA

d) Represente, no retângulo a seguir, a fração que corresponde ao que ele comeu.
e) Comparando as duas frações

3º BIMESTRE / 2012

c) Marcos diz que comeu 3 pedaços. Como ela dividiu a barra em 6 pedaços, a fração do chocolate que

f) Podemos afirmar que:
g) E se a barra foi dividida em 10 partes iguais? A fração equivalente a

1
seria
2
10

.

h) Para obter uma fração equivalente, basta ______________ ou _______________ o numerador e o denominador
pelo mesmo número.
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2
4

1
2

2
2

4
8

1
2

5
6

1
2

1
4

3
4

6
8

3
8

2
8

1
4

4
4

3º BIMESTRE / 2012

1
8

1
2

Coordenadoria de Educação

2
4

2
2

- 5º Ano

1
2

4
4

MATEMÁTICA

Pinte e ligue as frações equivalentes:

30

1) Complete com frações equivalentes:
ogritodobicho.com

=

=

b)

1
=
3

=

.

c)

1
=
4

.

d)

1
=
5

.

=

.

- 5º Ano

1
a) =
2

2) Agora, preencha com as frações que representam o
inteiro (o todo) na tabela:
brasilescola.com

1
inteiro

=

=

=

=

=

=

=

=

MATEMÁTICA

ogritodobicho.com
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A tabela ao lado nos mostra
diferentes formas de representar
um inteiro.

Coordenadoria de Educação

Observe com atenção!

=

lucelebolzan.pbworks.com
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Maria, também estou
juntando dinheiro para
comprar o mesmo tênis. Já
tenho
do preço total.

Quero comprar o mesmo
tênis que você, João. Mas só
tenho
do preço total.

= → IGUAL A
< → MENOR QUE
> → MAIOR QUE

Coordenadoria de Educação

Veja a situação dos meninos!

zun.com.br
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MATEMÁTICA

- 5º Ano

Qual dos meninos tem mais dinheiro guardado para comprar o tênis?

Para facilitar, quando os
denominadores das frações
comparadas forem
___________ , precisamos
igualar os ______________,
calculando o menor múltiplo
comum entre eles. Em
seguida, encontraremos
frações ______________ de
mesmo ________________.

Assim, poderemos encontrar novas frações ________________ de denominador 12. Veja!

MATEMÁTICA

x4




x4
x3




x3

Para praticar mais, visite o site da Educopédia:
www.educopedia.com.br .
Você vai aprender muito mais e com muita diversão!
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Quando os denominadores
forem diferentes, precisamos
igualá-los. Você se lembra das
frações equivalentes?

Coordenadoria de Educação

Sim, Maria! Mas precisamos
ficar atentos em relação aos
denominadores.

- 5º Ano

Comparar é
fácil?

1) Compare as frações abaixo, utilizando os sinais =, < ou >:
c) 5 ______ 8 d) 1 _____ 6
6
10
10

2) Compare as frações abaixo, utilizando os sinais =, > ou <:

a) 1 ____
1
2
5
b) ____
3
7
2
10
c)

d)

3
4

4
4

____

____

5
6

Frações homogêneas – são
as que possuem o mesmo
denominador.
Frações heterogêneas –
possuem
denominadores
diferentes.
Para compararmos frações
heterogêneas,
precisamos
determinar o menor múltiplo
comum
(mmc)
aos
denominadores. Criar frações
equivalentes
de
mesmo
denominador (mmc) e, por
último, compará-las.

12
12

3) Maria resolveu 3
dos exercícios do caderno de atividades e Roseane resolveu 9
Quem resolveu mais
4 exercícios?
12
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_________ 1
9

- 5º Ano

b) 4
9

MATEMÁTICA

a) 2 ________ 3
5
5

Coordenadoria de Educação

Vamos, agora, verificar o que aprendemos sobre comparação de frações, frações equivalentes, aplicando no
exercício abaixo:

da mesma apostila.

34

=
2
4

ogritodobicho.com

Isso mesmo!
Precisamos
seguir
algumas
regrinhas...

3
4

É fácil!!! Mas
precisa ter muita
atenção, pois
existem dois
casos!!!

1º caso: DENOMINADORES IGUAIS

serdislexico.blogspot.com

1
4

Observe o exemplo

+

2
4

=

- 5º Ano

Para somar frações com denominadores iguais, basta somar os numeradores e conservar o denominador.

3
4

Para subtrair frações com denominadores iguais, basta subtrair os numeradores e conservar o denominador.
Como exemplo, temos:

-

=

um inteiro ou

4

-

3
4

=

3º BIMESTRE / 2012

1
4

educacaodeinfancia.com

MATEMÁTICA

+

Coordenadoria de Educação

As frações, eu já
conheço! Mas
como eu faço para
somar e subtrair as
partes?

1
4
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Para somar frações com denominadores diferentes, uma das soluções é obter frações equivalentes, com
denominadores iguais ao menor múltiplo comum diferente de zero.
Obtendo frações
equivalentes de
denominadores iguais,
temos mmc(2,3) = 6

Como exemplo, temos:

1
1
+
3
2

=

?
?

1x 2
1x3
+
=
3x2
2 x3

1
2

=

3
6

1
3

=

2
6

Coordenadoria de Educação

2º caso: DENOMINADORES DIFERENTES

educacaodeinfancia.com

2
6

=

5
6

educacaodeinfancia.com

É fácil!!! Mas
precisa ter muita
atenção!

1
1
+
3
2

=

5
6

Calcule 2  1 , usando frações equivalentes a
4 3

serdislexico.blogspot.com

Utilizamos o menor múltiplo
comum, diferente de zero,
para obter as frações
equivalentes.
Depois, já
com o mesmo denominador,
somamos, normalmente, as
frações.

3º BIMESTRE / 2012

+

MATEMÁTICA

3
6

- 5º Ano

Ou seja...

2 e a 1 , com denominadores iguais a 12:
3
4

36
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É comum encontrarmos informações que usam números representados com vírgulas, também conhecidos por
números decimais.

numerodecimal.blogspot.com
dma.uem.br

3º BIMESTRE / 2012

MATEMÁTICA

Encontramos alguns exemplos de números decimais no nosso dia a dia. Pesquise em jornais, revistas e encartes,
exemplos do uso dos números decimais. Cole aqui neste espaço!

- 5º Ano

materessurp.wordpress.com

37

rcomtel.blogspot.com

obravipblogs.com.br

maisquecuriosidade.blogspot.com

Coordenadoria de Educação

Uma tartaruga precisava caminhar diariamente de sua casinha até a sua vasilha de comida para se alimentar.

Observe que o trajeto realizado pela tartaruga está dividido em 10 partes iguais.

e)
f)
g)
h)

O percurso percorrido pela tartaruga representa → ___________________________
Coloque esta informação em forma de fração → ________
Na forma decimal, representamos → ______
Por extenso, escrevemos → ________________________

i) O percurso que falta para ser percorrido pela tartaruga → _________________________
j) Coloque esta informação em forma de fração → ________
k) Na forma decimal, representamos → ______
l) Por extenso, escrevemos → ________________________

3º BIMESTRE / 2012

a) Cada parte do percurso representa → ________________________
b) Coloque esta informação em forma de fração → ________
c) Na forma decimal, representamos → ______
d) Por extenso, escrevemos → ________________________

MATEMÁTICA

Vamos ver, agora, se você entendeu de verdade!!!
Complete o que se pede:

- 5º Ano

Portanto, cada parte corresponde a ________________ do trajeto e o trajeto todo corresponde a _____ décimos
ou um inteiro.

38
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Para entender melhor como funciona, observe a régua abaixo:

Na figura 2, observamos que entre um número e outro, a reta foi dividida em ________ partes iguais,
representando os ______________ existentes entre um número natural e outro.
A leitura do número decimal é feita sempre da parte inteira, acompanhada da parte decimal.
Vamos ver se você realmente entendeu!...

3º BIMESTRE / 2012

Na figura 1, observamos que a régua está dividida por números naturais, nossos velhos conhecidos, que vão do zero
até o infinito. Você pode concluir que os espaços entre os números possuem a _____________ medida.

- 5º Ano

portaldoprofessor.mec.gov.br

MATEMÁTICA

portaldoprofessor.mec.gov.br

Observe o exemplo da figura 2.
Podemos precisar a medida assinalada acima da régua, que é de ______ cm.
Este número decimal, por escrito, é ___________________________________________.

39

Representando as frações decimais, através de números decimais, temos:
1 : 10 = 0,1 (um décimo)
canstockphoto.com.br

1 : _______ = 0,01 (_____________________)
1 : _________ = ________ (um milésimo)

• Não existe número sem unidades.
• A vírgula é importante porque mostra
o início das ordens decimais.

Número

20,6

C (centena)

D(dezena)

U (unidade)

2

0

d (décimos)

,

0, 206

,

14, 25

,

0,22

,

6

c (centésimos)

m (milésimos)
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Vamos completar o Q.V.L. nos casos abaixo:

- 5º Ano

1
1000

MATEMÁTICA

1
10
1
100

Coordenadoria de Educação

Nas páginas anteriores, recordamos os decimais. Agora, vamos utilizar o Quadro Valor de Lugar (Q.V.L.) para
representar as frações decimais 1 , 1 , 1 .
10 100 1000

40

3, 564

,

0,001

,

999,999

,

2) Agora, componha os números decimais:
a)
b)
c)
d)
e)

4D + 3U +5d = _______________________
4U + 3d + 5c = _______________________
4d + 3c + 5m = _______________________
2C + 1D + 0U + 6d = __________________
4U + 7d + 9c = ________________________

3º BIMESTRE / 2012

,

Coordenadoria de Educação

111,001

- 5º Ano

,

MATEMÁTICA

8,97

Para praticar mais, visite o site da Educopédia:
www.educopedia.com.br .
Você vai aprender muito mais e com muita diversão!
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a) A = 11,9

oqueeisso.blog.br

b) B = 7,6

Coordenadoria de Educação

1) Marque, nas réguas abaixo, com a letra correspondente ao número decimal representado:

oqueeisso.blog.br

oqueeisso.blog.br

3º BIMESTRE / 2012

d) D = 8,5

MATEMÁTICA

oqueeisso.blog.br

- 5º Ano

c) C = 0,5

e) E = 1,3

oqueeisso.blog.br
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Que prédio é o mais alto? E o mais baixo?

TORRE A

TORRE B

TORRE C

Coordenadoria de Educação

A torre A mede 72,28m.
A torre B mede 72, 376m.
E a torre C mede 72,4m.
Para comparar números decimais é necessário ter o
mesmo número de casas decimais. Caso o número de
casas decimais seja diferente, igualamos com o zero.
Assim:
Torre A → 72,28m
2 casas decimais
Torre B → 72,376m

- 5º Ano

Torre C → 72,4m
1 casa decimal
Observamos que a quantidade de casas decimais de cada prédio é __________________. Então, verificamos a
medida que tem _________ casas decimais e completamos com ____________ as outras medidas, para que tenham
a ______________ quantidade de casas decimais.
Após este processo, temos:
Torre A → __________ m.
Torre B → __________ m.
Torre C → _________ m.

O primeiro passo na comparação de números decimais é comparar a
parte inteira. Neste caso, a parte inteira é igual a 72.
Se os números da parte inteira forem diferentes, basta verificar qual
deles é o maior ou é o menor.
Caso sejam iguais, comparamos a parte decimal, com as casas
decimais já igualadas.

Agora, é só comparar!!!
A torre ____ é a mais alta e a torre ____ é a mais baixa.

MATEMÁTICA

skyscrapercity.com
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3 casas decimais

43

materessurp.wordpress.com

3º BIMESTRE / 2012
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MATEMÁTICA

- 5º Ano

No quadro abaixo, ajude o GATO a encontrar o melhor caminho até a sardinha. A regra é: ele só pode ir de uma casa
para outra se o número da casa para onde ele caminhar for menor do que o número da casa em que ele se
encontra. (Lembre-se de que, para comparar números decimais, precisamos igualar a quantidade de casas decimais
com zeros, completando os números de menor quantidade de casas decimais).

44
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Observe os cantos do campo de futebol, os ponteiros do relógio, a tesoura aberta e a escada. Você consegue
observar algumas figuras geométricas. Parte destas figuras nos dão a ideia do que sejam ângulos.

br.freepik.com

Ângulo é o encontro de duas ou mais semirretas com origem em um mesmo ponto.

Estudandoosangulos.com.br

3º BIMESTRE / 2012

euroferragens.com.br

- 5º Ano

euroferragens.com.br

MATEMÁTICA

proa16a.pbworks.com

Observe, na figura acima, que todos os laços que os meninos estão segurando partem de um mesmo ponto, a que
chamamos de _________________________
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Chamamos de ângulo as semirretas de mesma origem e seu interior.
Representamos a medida do ângulo pelo grau (º).
Classificamos os ângulos em agudo, obtuso e reto.
O ângulo agudo é aquele que tem medida menor de 90º.
O ângulo obtuso é aquele que tem medida maior que 90º.
O ângulo reto tem a medida igual a 90º.

criarimagem.com.br

MATEMÁTICA

- 5º Ano

Estudandoosangulos.com.br

Usamos o transferidor para medir ângulos.

3º BIMESTRE / 2012

Coordenadoria de Educação

Observe:

46

______________

______________

_____________

2) Para localizar os quatro pontos cardeais, Roberto estendeu seu braço
direito na direção em que o sol nasce e determinou o leste. Com isso,

Coordenadoria de Educação

Estudandoosangulos.com.br

1) Observe os transferidores abaixo e classifique os ângulos em reto, agudo ou obtuso:

também determinou o norte (à frente), o sul (atrás) e o oeste (à esquerda).
Agora, responda! O ângulo formado entre dois pontos cardeais é reto,
agudo ou obtuso? ____________.

clipart

4) Escreva o nome dos ângulos formados pelos ponteiros dos relógios:

3º BIMESTRE / 2012

MATEMÁTICA

3) Além das 9 horas, em que outra hora exata do dia os ponteiros do relógio formam um ângulo reto?
_____________

- 5º Ano

estudareupreciso.blogspot.com

__________

__________

__________

47
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Coordenadoria de Educação
- 5º Ano
MATEMÁTICA

Recorte o relógio e os ponteiros abaixo.
Prenda os ponteiros com uma bailarina (seu Professor irá auxiliá-lo como sempre.)
Forme alguns ângulos agudos, retos e obtusos com as horas cheias.
Compare com seus colegas para ver quais as horas que vocês repetiram e que ângulos formaram.
Divirtam-se!

48

- 5º Ano
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Construção triangular

Aviso em etiquetas de roupas

Placas de aviso de segurança

Coordenadoria de Educação

No bimestre anterior, estudamos o polígono e seu número de lados.
Agora, vamos conhecer um pouco mais dos TRIÂNGULOS e QUADRILÁTEROS.
Vamos começar falando dos triângulos. O triângulo é uma figura geométrica de ______ lados.
Nós encontramos, em nosso dia a dia, algumas formas triangulares. Veja alguns exemplos:

1) Pesquise, em revistas e em encartes, figuras triangulares, diferentes dos exemplos acima, que façam parte do
nosso dia a dia.

3º BIMESTRE / 2012

varbak.com

MATEMÁTICA

pt.dreamstime.com

- 5º Ano

tatianaumsimplesvaso.blogspot.com
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I

III

II
G

A
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Nas figuras abaixo, observe os triângulos.
Eles possuem uma relação entre os seus lados. Vamos descobrir essas relações?

osalunosqueexploravam.blogspot.com

1) Ao medir os lados de cada triângulo, pode-se verificar que:
a) O triângulo (I) possui três lados de medidas ____________________.

2) No jogo de xadrez chinês, o tabuleiro é formado, em suas extremidades, por triângulos. Em relação aos lados, como
você classificaria esses triângulos?

3º BIMESTRE / 2012

c) O triângulo (III) possui apenas _______ lados de mesma medida.

MATEMÁTICA

- 5º Ano

b) O triângulo (II) possui três lados de medidas ____________________.
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programamatematicaviva.blogspot.com

Se o triângulo tiver os três lados de mesma medida, chamamos de EQUILÁTERO.
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Agora que você já sabe onde encontrar os triângulos, no nosso dia a dia, vamos aprender um pouco mais sobre eles?
Você sabia que os triângulos, em relação à medida dos seus lados, recebem nomes diferentes?

3º BIMESTRE / 2012

Ao verificar as medidas do triângulo acima, percebemos que a medida dos lados AB e AC são iguais.
Se o triângulo tiver dois lados de mesma medida, chamamos de ISÓSCELES.

MATEMÁTICA
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Você pode medir os lados do triângulo acima para verificar que os lados AB, BC e AC possuem a mesma medida.

Não deixe de medir os lados AB, BC e AC do triângulo acima. Você perceberá que as medidas dos três lados são
diferentes. Então, se o triângulo tiver três lados de medidas diferentes, chamamos de ESCALENO.
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aluno8turma162.pbworks.com
nowshared.in
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Agora, chegou a vez dos quadriláteros. São figuras geométricas de ______ lados.
Nós encontramos, em nosso dia a dia, algumas formas de quadriláteros.
Veja alguns exemplos, como a tampa da caixa de bijuterias, o formato dos livros escolares, a faixa de travessia de
pedestres.
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1) Pesquise, em revistas e em encartes, figuras em forma de quadriláteros, diferentes dos exemplos acima e que façam
parte do nosso dia a dia.

- 5º Ano

artedelecionar.blogspot.com
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NÃO
POSSUI

LADOS
OPOSTOS
PARALELOS

ÂNGULOS
OPOSTOS
DE MESMA
MEDIDA

POSSUI
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POSSUI

NÃO
POSSUI

PARALELOGRAMO
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NOME DO
POLÍGONO

4 ÂNGULOS
DE MESMA
MEDIDA

MATEMÁTICA

FIGURA
GEOMÉTRICA

4 LADOS DE
MESMA
MEDIDA
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Você já percebeu que os polígonos quadriláteros possuem _______ lados.
Mas será que esta é a única característica deles?
Observe as figuras abaixo e converse com seus colegas. Depois, complete a tabela. Seu Professor vai auxiliá-lo.

POSSUI
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QUADRADO → é o polígono formado por quatro lados de mesma medida, lados
opostos paralelos e quatro ângulos retos (com medida igual a 90º).
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Após os estudos que realizamos na página anterior, podemos concluir que:

3º BIMESTRE / 2012
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LOSANGO → é o polígono formado por lados opostos paralelos e de mesma medida e
ângulos opostos de mesma medida.

- 5º Ano

RETÂNGULO → é o polígono formado por lados opostos de mesma medida e
paralelos e quatro ângulos retos (com medida igual a 90º ).

PARALELOGRAMO → é o polígono formado por lados opostos paralelos e de
mesma medida e ângulos opostos de mesma medida.
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colorirepintar.com
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Na figura abaixo, você encontrará vários triângulos e quadriláteros.
Encontre o máximo de triângulos e quadriláteros que puder.
Escolha uma cor e pinte os triângulos. Com outra cor, pinte os quadriláteros. Compare com seus colegas e veja se
encontraram a mesma quantidade ou descubram quem encontrou mais...
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Desenhe, na malha pontilhada, os triângulos e os quadriláteros estudados neste caderno.
Lembre-se de colorir para deixar bem bonito!
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o Real, representado por R$.
O real está dividido em 100 partes iguais chamadas
centavos e se apresenta em cédulas e moedas.
obeabadosertao.com.br

- 5º Ano

Cédulas

Facilitar o troco
em situações de
compra e venda.

Preciso
preciso
saber ...

MATEMÁTICA

brasilselos.com.br

pt-leiloes.com
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Realizar trocas entre
cédulas e moedas
em função de seus
valores.

Realizar cálculos, em
situações de compra e
venda, utilizando
cédulas e moedas.
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Desde julho de 1994, a unidade monetária brasileira é

Moedas
planetaeducacao.com.br

Utilize, sempre que precisar, os cadernos pedagógicos
de 2009, 2010, 2011 e do 1º e 2º bimestres de 2012.

conectivas.com.br
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Numere esta coluna de acordo com o troco que
o caixa devolveu na respectiva compra

(1) 353 reais

400 reais

( )

(2) 236 reais

250 reais

( )

(3) 688 reais

800 reais

( )

(4) 165 reais

200 reais

( )

(5) 879 reais

909 reais

( )
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Cálculo do troco

- 5º Ano

Quantia dada pelo
cliente

MATEMÁTICA

Valor da
compra

Coordenadoria de Educação

Calcule e identifique o troco que o caixa da loja deu em cada situação.

1 - Para fazer um trabalho, a professora Flávia dividiu as
turmas de 5º ano, com 108 alunos, em grupos de 4 alunos.
Quantos grupos foram formados?

3 - Observe o número que pode ser decomposto como:
7000 + 200 + 80 + 9. Esse número é
(A) 728.

(A) 25 grupos.

(B) 7 089.

(B) 26 grupos.

(C) 7 289.

(C) 27 grupos.

(D) 9 827.

Coordenadoria de Educação

Vamos
verificar
nossos
conhecimentos?
Colocamos, aqui, algumas questões das provas
do 3° bimestre dos anos de 2010 e 2011.

(D) 28 grupos.

1
5

da torta de coco e Pedro comeu

da torta de chocolate.

2
10

Podemos afirmar que
(A) João e Pedro comeram a mesma quantidade da torta.
(B) Pedro comeu 1 pedaço a mais que João.
(C) João comeu 5 pedaços a menos que Pedro.
(D) Pedro comeu menos torta que João.

(B) R$ 87,00
(C) R$ 223,00
(D) R$ 187,00
5 - Ana e Maria aniversariam hoje. Ana faz 30 anos e
Maria faz 18. Daqui a 20 anos, quantos anos Ana terá
a mais que Maria?

3º BIMESTRE / 2012

João comeu

- 5º Ano

(A) R$ 57,00

MATEMÁTICA

2 - Renata comprou uma torta de coco e uma torta de
chocolate.

4 - A mãe de Renata quer comprar uma blusa que
custa R$ 155,00. Ela possui R$ 68,00. Quanto falta
para ela comprar a blusa?

(A) 12 anos.
(B) 38 anos.
(C) 48 anos.
(D) 50 anos.
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7 - Quais são os múltiplos de 5 que ficam entre 31 e 49?
(B) três
(C) quatro
(D) cinco

90
80
70
60
40

Turma B

30

Turma C

20
10
0
1ª sem

2ª sem

3ª sem

4ª sem

A semana em que a turma A conseguiu arrecadar mais
de 60 itens foi a

8 - Em uma lanchonete, há 3 tipos de sanduíches:
cachorro quente, hambúrguer e misto quente e 2 tipos de
suco: de laranja e de uva.
De quantas maneiras diferentes Amélia poderá lanchar,
sabendo que irá comer 1 sanduíche e tomar um suco?
(A) 1

(A) 1ª semana.

(B) 2

(B) 2ª semana.

(C) 5

(C) 3ª semana.

(D) 6
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Turma A

- 5º Ano
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(A) dois

MATEMÁTICA

6 - Os alunos de uma escola participaram de uma
campanha
solidária
para
arrecadar
roupas,
mantimentos e água potável para os desabrigados das
enchentes no Nordeste. Observe o gráfico.

(D) 4ª semana.
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9 - Renata tinha R$ 300,00 para fazer uma festa de
aniversário para sua mãe e sua tia, que são irmãs
gêmeas. Ela teve uma ideia brilhante quando viu o
seguinte cartaz numa floricultura:

É CHEGADA A PRIMAVERA, A ESTAÇÃO DAS FLORES.

Tabela Promocional
Rosas - R$ 46,00 uma dúzia
Margaridas - R$ 27,00 um amarrado
Orquídea - R$ 53,00 cada uma

enviar

flores

para

as

duas

MATEMÁTICA

Dos R$ 300,00 que possuía, já gastou R$ 246,00
comprando as tortas e os docinhos. Ela deverá usar
toda a quantia restante para comprar as flores.
De acordo com a tabela, que tipo de flor ela pode
comprar para as aniversariantes com a quantia que
ainda possui?
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Então, resolveu
aniversariantes.

- 5º Ano

Flor do campo - R$ 31,00 um amarrado

(A) Rosas
(B) Margaridas
(C) Orquídeas
(D) Flor do campo

Para praticar mais, visite o site da Educopédia:
www.educopedia.com.br .
Você vai aprender muito mais e com muita diversão!
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