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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 5º ANO 

ROTEIRO DE ATIVIDADES – III ESCALA - Nº 02 e 03   

Professora: Jecy Jane/Míriam 

Turma: 5o Anos A e B 

Período: 08 à 22/01/2021 

Entrega: 22/01 

 

Olá queridos alunos do quinto ano, espero encontrar tudo 

bem com vocês e com seus familiares. Desejo um 2021 com 

muita saúde e alegrias e, que possamos nos encontrar 

novamente na escola!! Abraços Profa. Míriam  

Link para os atendimentos nas segundas-feiras às 15h:   

meet.google.com/tmn-snwp-rib 

 

E-mail para envio do roteiro: matematica.5ano.cepae@gmail.com  

 

No roteiro 2 e 3, vamos revisar os conhecimentos estudados 

durante o ano de 2020. 

Observação: Resolva as atividades no caderno de Matemática!! 

 

ROTEIRO 2 (Período 11 à 14/01) 

 

1.                                      Via Láctea 

A Via Láctea está entre as centenas de bilhões de galáxias do Universo e onde 

está situado o nosso Sistema Solar. O nome latino – Via Láctea – deriva do 

grego, cujo significado é círculo leitoso. A Via Láctea tem aproximadamente 

200 bilhões de estrelas, além de nuvens de gás e poeira. Seu diâmetro tem 

aproximadamente 100.000 anos-luz e sua espessura 80 mil anos-luz.  

As primeiras observações da Via Láctea foram feitas pelo astrônomo grego 

Demócrito, que viveu entre 460 e 370 a.C. Já o primeiro mapa da galáxia foi 

elaborado por William Herschel em 1785, que estudou e mediu a distribuição 

de estrelas no espaço. Herschel contou as estrelas e concluiu que formavam 

https://meet.google.com/xud-uyek-mmi
https://www.todamateria.com.br/ano-luz-o-que-e-como-calcular/
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um grande disco. Em 1918, o astrônomo Harlow Shapley estimou o tamanho 

total da Via Láctea e a posição do Sistema Solar. Os cientistas acreditavam até 

o fim de 1920, que o Universo limitava-se à Via Láctea. Contudo, a crença foi 

desfeita a partir das observações de Edwin Hubble, que percebeu manchas 

difusas no espaço e concluiu que eram, na verdade, galáxias separadas. 

https://www.todamateria.com.br/via-lactea/ 

 

a) Circule os números presentes no texto e anote-os de acordo com a 

escrita numérica matemática.  

 

2. Resolva as operações e deixe o registro dos cálculos: 

Para saber mais sobre a adição e subtração visite o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=UFt8nYqmwbg 

 

a) 321.012 + 79.099 = _________    c) 378.078 – 59.653 = ____________ 

b) 40.098 + 1.794 = ___________    d) 300.000 – 7.856 = _____________ 

 

3. Resolva a divisão, deixe o cálculo: 

Para saber mais sobre a divisão por unidade visite o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=mhQp10Tvotg e divisão por dezenas: 

https://www.youtube.com/watch?v=BC6_lqX4svU 
 

a) 756 : 4                                                                          

b) 884 : 26 

c) 1.058 : 7 

d) 4.327 : 39 

 

 

4. Resolva as multiplicações, deixe o cálculo: 

Para saber mais sobre a multiplicação por unidade visite o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=ReL5qnY_dls e multiplicação por 

dezena: https://www.youtube.com/watch?v=sYSqvIp5KGo 

 

a) 375 x 6 =  

 

 

b) 21 x 58 =  c) 469 x 17 

 
 

5. Identifique o nome e quantos vértices, faces e arestas os sólidos 

possuem: 

 

https://www.todamateria.com.br/via-lactea/
https://www.youtube.com/watch?v=UFt8nYqmwbg
https://www.youtube.com/watch?v=mhQp10Tvotg
https://www.youtube.com/watch?v=BC6_lqX4svU
https://www.youtube.com/watch?v=ReL5qnY_dls
https://www.youtube.com/watch?v=sYSqvIp5KGo
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   Sólido geométrico V F A 

 

   

 

   

 

 

 

ROTEIRO 3  (Período 18 à  21/01) 

 

6. Estudo revela horas de sono necessárias para cada idade: dos seis 

anos aos treze, a recomendação é de 9 a 11 horas diárias. 

http://www.planassiste.mpu.mp.br. O gráfico abaixo representa o resultado 

de uma pesquisa realizada em uma escola com alunos do 6o ano, acerca 

da quantidade de horas de sono diário dos alunos.  

 

 
 

a) Qual a quantidade de alunos entrevistados?______________________ 

b) Qual a quantidade de alunos que dormem diariamente de acordo com o 

ideal recomendado?________________________________ 

c) Formule uma questão e dê a resposta. 

 
7 .Uma pequena  fábrica produz 58 motores por dia, em 8 horas de 
trabalho, de segunda a sexta-feira. Aos sábados, essa produção cai para 
a metade porque os operários trabalham só meio dia. Domingo, é claro, é 
dia de descanso.  

a) Faça uma tabela anotando os dias da semana e a produção diária. 

http://www.planassiste.mpu.mp.br/
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b) Responda: Quantos motores são montados em uma semana? 

 
 
8. Nos jogos de basquete, uma bola encestada pode valer 1, 2 ou 3 

pontos, dependendo da jogada. Observe os números do jogo Batmam 

X Robim:  

 

 Batmam Robim 

Cestas de 1 ponto 15 14 

Cestas de 2 pontos  25 28 

Cestas de 3 pontos 9 15 

 

a) Quantos pontos fez a equipe Batmam? 

b) Quantos pontos fez a equipe Robim?  

 

9. O gráfico de colunas dado abaixo apresenta os salários mensais de 5 

funcionários da Oficina Mecânica do Tonhão. Considerando os 

salários desses funcionários, calcule o valor do salário médio (em R$) 

que é pago pela Oficina.  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta:  
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10. Em uma atividade sobre medidas de 

comprimento, o professor de Matemática 

do 5º Ano mediu a altura dos alunos e 

registrou os dados na tabela. De acordo 

com as medidas apresentadas, responda: 

 

 a) Quantos alunos possuem altura menor ou igual a       
158 cm? 
 
 
b) Qual foi a altura que mais apareceu? 
 
 
c)Quantos alunos possuem altura maior que 164 cm? 

 

Para saber mais:  
 
Realize atividades referentes a soma, subtração, multiplicação e divisão no 
site: https://www.estudamos.com.br 
 

Para aprender mais: 
 
Baixe o app: “O rei da matemática júnior” e jogue. Caso possa comprar a 
versão paga (aproximadamente R$11,00) jogue todos os livros até a divisão. 
 
  

Boas Férias !!!! 

Faça tudo com muito 

capricho e atenção e até 

fevereiro!!! 

Beijos 

Jane e Míriam  

 
          

Estatura dos alunos do 5º Ano/2018 

Altura (cm) Quantidade 

150 2 

152 6 

154 10 

158 2 

160 2 

162 2 

164 2 

166 1 

168 2 

170 1 

Total 30 

Fonte: Levantamento do professor de 
Matemática/2018 

https://www.estudamos.com.br/

