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MATEMÁTICA

1) Você conhece todos os sólidos representados na figura?  

Escreva sobre cada um deles a letra correspondente a seu nome: 

 

 

 

2) Para praticar as multiplicações: 

1º - Faça uma estimativa do valor aproximado de cada produto das operações e anote-os. 

a) = ______________; b) = ____________; c) = _____________; d) = _____________ 

2º - Resolva as operações por algoritmo direto: 

 

 

 

 



  

3) Leia o texto: 

 

Você conhece abreviaturas para algumas unidades de medida: g (grama), kg 

(quilograma), km (quilômetro), L (litro), m (metro), cm (centímetro), mm (milímetro), h 

(horas). 

Use-as para completar adequadamente as frases: 

a) Fui ao mercado com minha irmã e compramos 3__________ de peixe, um pacote de 

arroz de 5________ e uma garrafa d’água de 2________. 

b) Vou de ônibus para a escola, que fica a uns 5_________ de casa. 

c) Minha régua tem 20______, e com ela medi a espessura de uma moeda, que é de 

apenas 3_______. 

 

4) Maurício fez uma pesquisa na internet e descobriu que uma volta completa na pista do 

autódromo de Interlagos corresponde à distância de 4,309 km. 

Maurício simulou um trajeto, fez o desenho de uma reta e usou fichas para representar os 

carros e a distância percorrida no trajeto. 

Marque na reta numérica a posição aproximada de cada carro no trajeto desenhado por 

Maurício, depois de percorrer a distância indicada na ficha. 



  

 

 

5) Juliana fez um desenho na malha quadriculada que representa a frente de sua casa. 

 

Agora, porém, ela precisa fazer esse desenho, na malha quadriculada, reduzindo seu 

tamanho, sem mudar a proporção da imagem. Mostre como Juliana fará para diminuir seu 

desenho, considerando que a porta deve ter a metade da altura, e a forma da casa não 

pode ser modificada. 

 


