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Iria Janete Klabunde Monteiro 
Marivete Aparecida Boff Pereira 
Marizete Zago 
Roseli Aparecida Haus de Barros 
Solange Cristina Godoi Pontes 
Solange Hude 
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Matemática Números 
Problemas 
Equivalência 

Tema Genérico do Plano de Aula:  
Números decimais 
Problemas adição e subtração 
Equivalência 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 
Componente Curricular) Conhecimento, pensamento Científico, crítico e criativo e 
argumentação. 

Objetos de Conhecimento 
Sistema de numeração decimal: leitura, escrita e ordenação de números naturais (até 6 
ordens). 
Problemas: adição e subtração de números naturais e números racionais cuja 
representação decima é finita. 
Propriedades da igualdade e noção de equivalência. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 
de Caçador) 

(EF05MA01) - Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem de milhar com 
compreensão das principais características do sistema de numeração decimal.  
(EF05MA07) – Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números 
naturais e com número    racionais, cuja representação decimal seja finita, utilizando 
estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmo. 
(EFO5MA11) Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença matemática seja 
uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

Computador, internet e registros no caderno. 

Síntese/Avaliação 

Apresentar as atividades no caderno, ao retornar à escola 

Registro de Frequência 

Referencial: Site Nova Escola e Coleção Aprender Juntos. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 



 

QUINTA-FEIRA: Atividades de Matemática 1, 2 e 3. 

SEXTA-FEIRA: Atividades de Matemática 4, 5 e 6. 

SEGUNDA-FEIRA: Atividades de Matemática 7 e 8. 

TERÇA-FEIRA: Atividades de Matemática 9, 10 e 11. 

QUARTA-FEIRA: Atividades de Matemática 12 e 13. 

Todas as atividades deverão serem copiados no caderno de matemática: 

01) Você já aprendeu muitas coisas sobre os números! Use seus conhecimentos e assinale 

a alternativa que mostra corretamente quanto vale o algarismo 3 em cada um dos números 

abaixo: 

 

 

                      34 621               28 631               63 741            40 321              

16 723 

 

a) 30 000 - 30 - 3 000 - 300 - 3 

b) 3 000 - 3 - 30 000 - 30 - 300 

c) 300 - 30 000 - 3 - 3 000 - 30 

d) 3 - 30 000 - 300 - 30 - 3 000 

02) Ana fez uma pesquisa sobre a população de algumas cidades De Santa Catarina, e 

montou um quadro. Veja: 

 

 



 
Cidades Números de 

habitantes 

Videira 53.065 

Timbó Grande 9.856 

Joinville 590.466 

Florianópolis 500.973 

Curitibanos 38.799 

Criciúma 215.186 

 

a) Qual das cidades pesquisadas tem mais habitantes? 

b) E qual tem menos?  

c) Escreva em ordem crescente o nome das cidades de acordo com o número de 

habitantes. 

03) Os números abaixo estão escritos por extenso, faça a leitura e depois represente o 

numeral utilizando algarismos: 

Cento e oito mil e seiscentos.  Setenta milhões. 

Seis milhões e cinco.  
Trezentos e quarenta mil, 

duzentos e dezesseis. 

Cento e oito mil.  
Quinze milhões, quinhentos e 

oitenta mil e vinte e oito. 

Quatrocentos e trinta e sete mil, 

duzentos e cinquenta e seis. 
 

Treze bilhões, sete milhões, 

duzentos e seis mil e trinta. 



 
04) Qual o menor número de flechas que Sofia deve atirar no alvo representado para 

marcar exatamente 3.253 pontos?  

 

 

 

 

 

5 - Escreva qual é o antecessor de cada um dos seguintes números naturais. 

a) 456 ______________                         f) 2 000 _________________      

b) 678 _____________                           g) 5 099 ________________ 

c) 345 ______________                         h) 50 000________________ 

d) 543 ______________                         i) 1 000 _________________ 

e) 123 ______________                         j) 75 999_________________ 

6 - Copie e complete os esquemas, substituindo cada     pelo número adequado.  

 

 



 
 07) Resolva as situações problemas abaixo: 

a) Uma campanha de vacinação foi realizada durante sete dias em um posto de 

saúde de uma pequena cidade. Nos cinco primeiros dias, foram vacinadas 840 crianças 

e, nos outros dois dias, foram 559. Quantas crianças foram vacinadas nesse posto de 

saúde? 

b) Uma biblioteca possuía 736 livros de Literatura Infantil. Após uma doação, passou 

a ter 956 livros desse gênero no estoque. Quantos livros de Literatura Infantil essa 

biblioteca recebeu de doação? 

c) Uma papelaria oferece, gratuitamente, lápis para alunos de uma escola. Um 

funcionário distribuiu 1 200 lápis para 8 turmas. Cada turma recebeu a mesma quantidade 

de lápis. Quantos lápis cada turma recebeu? 

(A) 4 lápis.  

(B) 12 lápis 

(C) 96 lápis 

(D) 150 lápis 

08) Na barraca de frutas, Jerônimo organizou os montes de maçã da seguinte forma: 

 

 

 

a) Quantos montes de maçã Jerônimo formou?  

b) Quantas maçãs há em cada monte?  

c) Represente os montes de maçã por meio de uma adição:  

d)  Represente o total de maçãs através de uma multiplicação:  

e) Quantas maçãs faltam para completar o total de 10 montes?  



 
09)Observe as balanças e encontre o valor que devemos colocar para deixá-las em 

equilibrio: 

 

 

10) Descubra o nome de cada garoto, resolvendo as operações e observando as dicas 

abaixo: (Escreva o nome de cada garoto no espaço) 

11) Assinale a divisão em que a igualdade é equivalente à apresentada no quadro abaixo:    

 

A) 1 046:2= 

B) 2 835:5= 

C) 3 696:8= 

D) 1 495:5= 

12-  Para fazer uma atividade com seus 30 alunos, a Professora Ana distribuiu entre eles 

63 lápis e 125 folhas, de modo que cada um recebeu a mesma quantidade.  



 

 

 

a) Quantos lápis cada aluno recebeu?  

b) Quantos lápis ficaram sobrando?  

c) Quantas folhas cada aluno ganhou?  

d) Quantas folhas sobraram?  

 13- Bia escreveu no quadro o número abaixo. A decomposição correta desse número é: 

a) 50 000 + 1 000 + 200 + 60 + 7 

b) 5 000 + 100 + 20 + 6 + 7 

c) 500 + 100 + 20 + 60 + 76 

d) 50 + 10 + 20 + 6 +7 

 

 


