PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
# ESCOLA SEM MUROS: EM CASA TAMBÉM SE APRENDE!
MATEMÁTICA - 3º ANO (Atividade 34)
HABILIDADES: (EF03MA08) Resolver e elaborar problemas de divisão de um número natural
por outro (até 10), com resto zero e com resto diferente de zero, com os significados de
repartição equitativa e de medida, por meio de estratégias e registros pessoais. (EF03MA24)
Resolver e elaborar problemas que envolvam a comparação e a equivalência de valores
monetários do sistema brasileiro em situações de compra, venda e troca. (EF03MA26)
Resolver problemas cujos dados estão apresentados em tabelas de dupla entrada, gráficos
de barras ou de colunas.

1. Observe a quantidade de bolinhas fora do vidro.

Distribua igualmente essa quantidade de bolinhas nos vidros. Faça o desenho.
Operação: _________:________ = __________
Resposta: Em cada vidro haverá ________ bolinhas.

2. Reparta em partes iguais 12 peixes em 4 aquários.

Operação:

_________:________ = __________

Resposta: Em cada aquário haverá ______ peixes.
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3. Márcia tem uma moeda de 10 centavos e quer trocá-la com Mário por moedas de 5 centavos.
Quantas dessas moedas ela vai receber?
A) ( ) 1 moeda de 5 centavos.
B) ( ) 2 moedas de 10 centavos.
C) ( ) 2 moedas de 5 centavos.

4. Escreva quantas cédulas são necessárias para comprar o brinquedo abaixo:

BICICLETA INFANTIL = R$ 183,00
____ CÉDULA DE R$100,00
____ CÉDULA DE R$50,00

_____ CÉDULAS DE R$50,00
OU

_____ CÉDULAS DE R$20,00

____ CÉDULAS DE R$10,00

_____ CÉDULA DE R$10,00

____ MOEDAS DE R$1,00

_____ MOEDAS DE R$1,00

5. Em uma votação em sala de aula, a questão proposta foi a seguinte:
Qual é o seu animal doméstico preferido? Complete a tabela e responda as questões.

ANIMAL

ANOTAÇÃO COM MARCAS

NÚMERO DE VOTOS

Cachorro

IIIIIIIIIIII

12

Gato

IIIIIIII

Pássaro
Tartaruga

7
III

A) Qual animal foi o mais votado? Quantos votos ele teve?
_______________________________________________________________________
B) Qual animal recebeu 7 votos?
_______________________________________________________________________
C) Quantos alunos votaram?
_______________________________________________________________________
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