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ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 
 

Ano/Turma: 5º Ano Data: De 28/05 a 03/06 Carga Horária: 2 horas 

Componente 
Curricular Central: 
Matemática 

Componente(s) 
Curricular(es) 
Participante(s): 
Língua Portuguesa, 
Ciências 
 

Professor: 
Andressa Nunes, Hilda Aparecida Preveda, 
Idianara de Castro Valentini, Ieda Mara 
Fernandes, Janice Muniz de Moura 
Ribeiro, Marisa Lapolli, Mariluci Carneiro 
do Nascimento. 

Tema da Aula: Adição de números naturais e números racionais. 
 

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente 
Curricular): 
Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de 
produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos 
para compreender e atuar no mundo. 

Objetos de Conhecimento: 
 Propriedades da igualdade e noção de equivalência 
 Problemas: adição e subtração de números naturais e números racionais cuja 

representação decimal é finita 

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

 (EF05MA11) - Resolver e elaborar problemas cuja conversão em sentença 
matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é 
desconhecido.  

 (EF05MA07) - Resolver e elaborar problemas de adição e subtração com números 
naturais. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados: Computador, internet, livro didático: 
Aprender juntos, planejamento semanal conforme BNCC. 

Avaliação: Será feito uma avaliação diagnóstica das atividades realizadas pelos 
alunos, ao retornarem para aula presencial. 

Referencial: Livro didático de matemática Ensino Fundamental anos iniciais 5° 
Aprender Juntos. 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS – ALUNOS 

Resolva as atividades a seguir em seu caderno: 

01) Faça os cálculos a seguir usando uma calculadora e registre os resultados: 

a) 5 789 + 2 987 =                                     c) 8 776 - 5 789 =  

b) 2 989 + 5 789 =                                    d) 8 776 – 2 987 = 

Observe o quadro a seguir, que mostra a média de público por partida nas copas do 

Mundo da Fifa de 2002 e 2014. 



 

 

02) Agora, calcule a diferença aproximada entre as médias de público por partida de 2010 

e de 2014 arredondando os valores para a unidade de milhar mais próxima. 

Cálculo 

03) Calcule o resultado:  

Obs: Fazer o cálculo embaixo das questões A e B, em seguida responda: 

a) 150 + 835 + 14 =     b) 985 + 14 =      

O que você observou ao resolver essas operações? 

 R: 

04) Pedro e Carla saíram para comprar roupas. Pedro comprou uma calça de 41 reais e 

uma camiseta de 27 reais, e Carla comprou uma blusa de 35 reais e uma camiseta de 33 

reais. 

a) Quantos reais cada um gastou? 

R: 

Cálculo (Compras de Pedro)   Cálculo (Compras de Carla) 



 
b) Pedro e Carla gastaram a mesma quantia em suas compras. Então, podemos escrever 

a seguinte igualdade: 41 + 27 = 35 + 33, em que 41 + 27 é o primeiro membro da 

igualdade, e 35 + 33 é o segundo membro da igualdade. Complete o esquema 

calculando o resultado de cada membro dessa igualdade. 

05) A derrubada das florestas, as queimadas, a poluição dos rios e o tráfico de animais 

estão entre os fatores que ameaçam a biodiversidade do nosso país. A tabela abaixo, 

mostra a quantidade de espécies de animais ameaçadas do Brasil 

 

a) De acordo com a tabela, quantas são as espécies da fauna brasileira conhecidas? E 

quantas dessas espécies estão ameaçadas de extinção? 

Cálculo das espécies conhecidas  Cálculo das espécies ameaçadas 

 

 

Resposta:  



 
b) Qual a diferença entre o número total de espécies conhecidas e o número total de 

espécies ameaçadas de extinção? 

Cálculo 

 

 

Resposta: 

c) Em sua opinião, o que pode ser feito para preservar a biodiversidade do país? 

Converse com seus familiares. 

06) Descubra o que falta em cada item. Utilize a calculadora para fazer os cálculos e 

escreva as respostas. 

a) 45 668 + _____________= 83 447  b) 386 546 - ____________ = 168 465 

c) ____________ - 181 919  = 167 943             d) ____________ + 16 746  = 256 958 

8) A soma de três números é 9 382. O primeiro deles é 2 853, e o segundo é 3 869. Qual 

é o terceiro número?   

 

 

   

 

 


