PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE!
MATEMÁTICA - 3º ANO (Atividade 31)
Habilidades: (EF03MA04) Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica
para utilizá-la na ordenação dos números naturais e também na construção de fatos da adição e
da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para a esquerda. (EF03MA05)
Utilizar diferentes procedimentos de cálculo mental e escrito para resolver problemas significativos
envolvendo adição e subtração com números naturais.
1. Para cada situação apresentada a seguir, escolha a estratégia que usaria para resolvê-la.
Marque um x na coluna de operação matemática ou no cálculo mental. Você pode conferir sua
resposta realizando operações no espaço para o resultado final.

SITUAÇÃO E RESPOSTA

OPERAÇÃO
MATEMÁTICA

CÁLCULO
MENTAL

RESULTADO
FINAL

Marta tinha 54 figurinhas, mas perdeu 22.
Quantas figurinhas ela tem agora?
R=
Cecília tinha algumas figurinhas. Comprou
25 e ficou com 56. Quantas figurinhas ela
tinha inicialmente?
R=
Laura perdeu 12 figurinhas e depois, perdeu
outras 15 figurinhas. Quantas figurinhas
Laura perdeu no total?
R=
Sofia tem 45 figurinhas e Joana tem 13 a
menos que ela. Quantas figurinhas tem
Joana? R=
Leila tem 34 figurinhas e Carlos tem 44.
Quem tem mais figurinhas? Quantas
figurinhas tem os dois juntos?
R=
1

2. Complete a reta numérica.

Habilidades: (EF03MA25) Identificar, em eventos familiares aleatórios, todos os resultados
possíveis, estimando os que têm maiores ou menores chances de ocorrência. (EF03MA14)
Descrever características de algumas figuras geométricas espaciais (prismas retos, pirâmides,
cilindros, cones), relacionando-as com suas planificações.
3. Uma cesta possui 54 frutas: lá tem 18 maçãs, 18 peras, 8 goiabas e 10 morangos. Maria colocou
a mão dentro da cesta e pegou as frutas.

A) - Quais as frutas que têm mais probabilidade de Maria pegar?
Resposta: _____________________________________________________________________

B) Qual a fruta que tem menos probabilidade de Maria pegar?
Resposta: _____________________________________________________________________

4. Montando a figura ao lado, ela tem a forma de...
A) ( ) Cubo
B) ( ) Cone
C) ( ) Cilindro
D) ( ) Pirâmide

5. Com o molde, é possível montar...
A) ( ) Pirâmide
B) ( ) Cilindro
C) ( ) Cubo
D) ( ) Cone
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