
ATIVIDADE DE PORTUGUÊS  – 6ª semana 

                       Produção Textual: Pesquisa uma receita que tenha a base principal um 

ingrediente de origem indígena. Copiá-la e postar no grupo. Juntamente com a família fazer a 

receita. 

 

                               ATIVIDADES DE  MATEMÁTICA – 6ª semana 

                         Resolver problemas matemáticos 

1)  Dona Teresa faz docinhos para vender. Ela os coloca em caixas em que cabem 32 

docinhos. Responde as perguntas. 

a) Quantos docinhos ela poderá guardar em: 

.10 caixas? ------------------     .100 caixas? -------------------     .1000 caixas?  ------------------- 

b) De quantas caixas ela precisará para guardar: 

.640 docinhos? ---------------------------        . 6400 docinhos? -------------------------------------- 

2) Lucinha tem o dobro da idade de Pedro, e ele tem o dobro da idade de João. Quantos 

anos tem Lucinha?  R=  --------------------------------------------------------------------------------- 

3) Júlia tem 9 anos e é 4 anos mais nova que Laura. Qual é a idade de Laura?  R= ----------- 

4) Pedro tem 11 anos. Ele é 4 anos mais velho que Carlos. Quantos anos Carlos tem?  R=--

------------------------------------------------ 

5) Renata tem 9 anos e Paula tem 9 anos a mais que ela. Qual é a idade de Paula?  R= -----

-------------------------------------. 

6) Calcule o dobro dos numerais abaixo: 

a) 37 -  ------------     b) 211 - -----------------     c) 74 - ---------------     d) 124 - ----------------- 

7) Calcule a metade dos numerais abaixo: 

a) 124:-  ----------------- b) 84-  -------------------  c) 650-  ----------------d) 900-  ----------------- 

8) Arma e Efetua: 

a) 542 X 11= 

b) 1259 X 8= 

c) 851 X 10= 

d) 75 X 100= 

e) 8402: 6= 

f) 6500 : 5= 

g) 8422 : 11= 

h) 1258 + 21 + 12589= 

i) 58 + 782 + 9516= 

j) 14529 + 54 +1863= 

k) 140596 – 7629= 

l) 548500 – 98278= 

           Atividades do livro do aluno: Páginas 38, 39, 40 e 41. Ler com bastante atenção antes de 

resolver. 

-                           Bom Trabalho! Boa Semana! 



 



 

A AMIZADE VEM__________________________________________ 

A AMIZADE MAIS __________________________________________ 

A AMIZADE É ____________________________________________ 



 



 



 

 

 




