
 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 5º ANO 

GABARITO DO ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01 

  

DATA DE ENVIO: 31 de agosto 

DATA DE ENTREGA: 11 de setembro 

Professora: Jane Jardim 

 

Aluno(a): ________________________________________Turma: 5º __________ 

 
 

 

 

 

 

Você lembra o que são Números Naturais? Lembra que na aula a gente ficou 

pensando em como poderíamos contar quantos degraus tem uma escada e que 

dissemos que o chão seria o zero e cada degrau seria contado em sequência? Então, 

a sequência que nós encontramos naquela aula era a sequência de Números 

Naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5, ... O conjunto formado por esses números é chamado de 

Conjunto dos Números Naturais e é representado assim: 

 

 
 

Olá! Que saudade de você! Espero que 

você e sua família estejam muito bem de 

saúde e que em breve a gente se encontre! 

Sei que é grande a vontade de voltar ao 

CEPAE e poder rever os amigos e professores, 

mas enquanto a gente não pode fazer isso, 

que tal matar um pouquinho essa saudade? 

Eu preparei umas coisinhas para você. 

Quer ver? 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE I:  PENSANDO EM NÚMEROS NATURAIS USANDO O CALENDÁRIO 

 

1. Circule no calendário abaixo: (use lápis de cor ou canetinha colorida) 

a) A data do seu aniversário  

b) O nome do mês em que comemoramos o Natal. 

 

2. Responda: 

a) Quais são os meses com 30 dias?  

 

b) Em que mês estamos? Qual o número natural que representa este mês? Escreva 

seu antecessor e o seu sucessor. 

 

Mês: Agosto 

Número Natural que o representa: 8 

Sucessor: 9   Antecessor: 7 

 

Sucessor e Antecessor... lembra deles?? 

Antecessor é aquele número que vem imediatamente antes do 

número dado e o Sucessor é o número que vem imediatamente 

após o número dado. Lembrou? Vou dar uma dica: Considere o 

número 48, então, Sucessor = 49 e Antecessor = 47. O número 

dado fica entre o Antecessor e o Sucessor, assim:       47       48       49 

  

3. Você sabia que as estações do ano acontecem por causa da inclinação da 

Terra em relação ao Sol?  Fique sabendo: O movimento do nosso planeta 

em torno do Sol dura um ano. A principal consequência desse movimento 

é a mudança das estações do ano. 

 

 

 

Agora, complete: 

 

Abril, Maio, Junho, Setembro e Novembro. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Cada estação dura aproximadamente três meses. O Verão começa dia 21 de 

dezembro e termina no dia 21 de março. No mesmo dia inicia o Outono que acaba 

dia 21 de junho. Desse dia até o dia 23 de setembro são dias de Inverno. A última 

estação da nossa lista, a Primavera, acontece do dia 23 de setembro até o dia 21 de 

dezembro. 

 

4. DESAFIO: DESVENDE A CHARADA E DESCUBRA O MÊS OCULTO 

 

Trinta dias têm Novembro, Abril, Junho e Setembro. De vinte e oito só há um que é 

fevereiro. Janeiro, Março, Maio, Julho, Agosto, Outubro e 

Dezembro têm trinta e um. 

 

5- O TEMPO E SUAS CURIOSIDADES  

 

Um ano tem 365 dias, mas ocorre que de quatro em 

quatro anos temos um dia a mais e o ano passa a ter 366 dias! 

Você sabe o porquê? Converse com seus familiares e tente descobrir. Depois você 

escreve sua resposta e manda para mim. No nosso próximo encontro a gente 

conversa e eu comento sua resposta, tá bom?  

Ainda com a ajuda do pessoal de casa, complete: 

a) Uma semana tem 7 dias e uma quinzena tem 15 dias. 

b) Os meses do ano podem ter 28, 29, 30 ou 31 dias. 

c) Se 2 meses formam um bimestre, então, podemos dizer que um trimestre é 

formado por 3 meses e que em um semestre temos 6 meses. 

d) Um ano tem 6 bimestres, 4 trimestres e 2 semestres. 

e) Se um biênio corresponde a 2 anos, então, um triênio corresponde a 3 anos, um 

quadriênio a 4 anos e um quinquênio a 5 anos.  



 

 

 

 

 

 

 

 

6- PESQUISE E DESCUBRA:  

 

a) Um Decênio equivale a uma década. Um Decênio tem 10 

anos. Um Século tem 100 anos. 

b) Sesquicentenário é a palavra usada para 150 anos e Milênio é a palavra usada 

para 1000 anos. 

 

ATIVIDADE 2: LIVRO DIDÁTICO 
 
Em nossa 1ª semana de aula no CEPAE deu para iniciarmos as atividades no livro, 
então, como atividade 2, peço que resolvam os seguintes exercícios: 
 
 Página 27, exercícios 2, 3 e 4; 

 Página 28, exercícios 1 e 2; 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Nos reencontraremos no Roteiro 2.  

Até mais!!! 

Profª Jane 
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MATEMÁTICA – 5º ANO 

GABARITO DO ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 02 

  

DATA DE ENVIO: 31 de agosto 

DATA DE ENTREGA: 25 de setembro 

Professora: Jane Jardim 

 

Aluno(a): ________________________________________Turma: 5º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá! Que bom voltar aqui! 

Vamos continuar com as 

atividades de Matemática? 

Neste segundo roteiro 

vamos dar continuidade ao 

conteúdo da Unidade 1 do livro 

didático. Vamos relembrar 

algumas coisas que vimos em 

sala e depois seguir, ok! 

Ah, não esqueça de verificar a data de entrega para não 

perder o prazo. 

Ei, quero dizer uma coisa: Estou com tanta saudade... 

espero te ver em breve! Vou ficar feliz quando receber sua 

resposta, porque assim saberei que estivemos juntinhos 

enquanto você estudava. 

Bora lá??!! 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

Ordem e Classe 
A separação de um número em ORDEM e CLASSE vai ajudar você a entender 

melhor o seu significado e vai facilitar a leitura dele. 

Lembre-se: As ordens são numeradas da direita para a esquerda e que cada algarismo 

corresponde a uma ordem. 

Vamos ver um exemplo?  

Temos, também, o Quadro de Valor Posicional, lembra? 

 

 

 

 

6ª ordem 5ª ordem 4ª ordem 3ª ordem 2ª ordem 1ª ordem 

Centena de 

milhar 

Dezena de 

milhar 

Unidade de 

milhar 

Centena Dezena Unidade 

4 1 5 2 7 9 

 

Veja a decomposição do número 415.279 

 

4 centenas de 

milhar 

1 dezena de 

milhar 

5 unidades de 

milhar 

2 centenas 7 dezenas 9 unidades 

400.000 10.000 5.000 200 70 9 

 

Somando esses valores teremos: 

400.000 + 10.0000 + 5.0000 + 200 + 70 + 9 = 415.279 

 

Entendeu? Beleza! Agora é sua vez! Vamos lá?! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 3:  Escreva os seguintes números no quadro de valor posicional:  

 

a) Quinhentos e trinta e seis 

b) Dois mil, duzentos e quarenta e oito 

c) Oitocentos e nove mil, trezentos e vinte e um 

d) Cento e vinte mil, quatrocentos e sessenta 

e) Setecentos e noventa e cinco 

f) Novecentos e cinquenta mil 

 

2ª Classe ou Classe dos Milhares 1ª Classe ou Classe das Unidades Simples 

Centena de 

Milhar (CM) 

Dezena de 

Milhar (DM) 

Unidade de 

Milhar (UM) 
Centena (C) Dezena (D) Unidade (U) 

   5 3 6 

  2 2 4 8 

8 0 9 3 2 1 

1 2 0 4 6 0 

   6 9 5 

9 5 0 0 0 0 

 

ATIVIDADE 4:  Componha os numerais abaixo: 

1 unidade de milhar + 3 centenas + 2 dezenas + 9 unidades = 1.329 

 

a) 2 unidades de milhar + 5 centenas + 3 dezenas + 4 unidades = 2000 + 500 + 30 + 4 = 2.534 

b) 7 dezenas de milhar + 8 unidades de milhar + 2 centenas = 70000 + 8000 + 200 = 78.200 

c) 2 unidades de milhar + 3 dezenas + 6 unidades = 2000 + 30 + 6 = 2.036 

d) 4 centenas de milhar + 5 unidades de milhar + 2 dezenas + 3 unidades =  

400.000 + 5.000 + 20 + 3 = 405.023 

 

ATIVIDADE 5:  Decomponha os numerais conforme o exemplo: 

 

2.385 = 2 unidades de milhar + 3 centenas + 8 dezenas + 5 unidades 

 

a) 5.469 = 5 unidades de milhar + 4 centenas + 6 dezenas + 9 unidades 

b) 21.098 = 2 dezenas de milhar + 1 unidade de milhar + 9 dezenas + 8 unidades 

c) 7.301 = 7 unidades de milhar + 3 centenas + 1 unidade 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

d) 154.372 = 1 centena de milhar + 5 dezenas de milhar + 4 unidades de milhar + 3 centenas + 7 

dezenas + 2 unidades 

 ATIVIDADE 6:  Complete: 

 

a) 1 dezena = 10 unidades 

10 dezenas = 1 centena = 100 unidades 

10 centenas = 1 unidade de milhar = 1.000 unidades 

 

 

b) 2 dezenas = 20 unidades 

20 dezenas = 2 centenas = 200 unidades 

20 centenas = 2 unidades de milhar = 2.000 unidades 

 

c) 3 dezenas = 30 unidades 

30 dezenas = 3 centenas = 300 unidades 

30 centenas = 3 unidades de milhar = 3.000 unidades 

 

d) 4 dezenas = 40 unidades 

40 dezenas = 4 centenas = 400 unidades 

40 centenas = 4 unidades de milhar = 4.000 unidades 

 

e) 5 dezenas = 50 unidades 

50 dezenas = 5 centenas = 500 unidades 

50 centenas = 5 unidades de milhar = 5.000 unidades 

 

ATIVIDADE 7:  Represente no quadro posicional: 

 

 UM C D U 

2.384 2 3 8 4 

5.220 5 2 2 0 

1.876 1 8 7 6 

3.987 3 9 8 7 

658  6 5 8 

23   2  3 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
ATIVIDADE 8: LIVRO DIDÁTICO 
 
Para essa atividade peço que resolvam os seguintes exercícios: 
 
 Páginas 20, 21 e 22, caso não tenha feito em sala de aula. 

 Página 27, exercícios 1; 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Nos reencontraremos no Roteiro 3.  

Bjks!!! 

  

Profª Jane 
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DATA DE ENTREGA: 02 de outubro 

Professora: Jane Jardim 
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Números Ordinais 
Você sabia que os números ordinais estão presentes no nosso dia a dia? Por exemplo, na 

hora do intervalo das aulas, durante uma brincadeira, as crianças decidem quem vai ser o primeiro 

a jogar e quem será o próximo, ou seja, quem será o segundo a jogar. Quando seus pais precisam ir 

ao banco. Lá sempre tem fila, não é mesmo? Então, no banco, nem sempre somos o primeiro ou o 

segundo da fila, muitas vezes tem tanta gente, que ocupamos o décimo lugar na fila e ou um lugar 

mais atrás!  

Esses números, os ordinais, são utilizados para representar a ordem de algo ou a sua 

posição.  

 

Como se escrevem os números ordinais? 
Para facilitar a comunicação verbal, vamos usar símbolos especiais para os números ordinais: 

º ou ª. 

 

º → para o gênero masculino. Exemplo: Ele é o 1º na fila do lanche. 

 

ª → para o gênero feminino. Exemplo: Ana é a 1ª aluna da turma. 

Olá! Bom te encontrar 

de novo! Tudo bem com as 

atividades dos roteiros 01 e 

02? Vamos avançando! 

Verifique a data de entrega 

deste roteiro para não perder o 

prazo, ok. Vamos lá?! 
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Para indicar a posição de número 1, escrevemos 1º ou 1ª; para 

indicar a posição de número 2, escrevemos 2º ou 2ª, e assim 

sucessivamente. Tudo bem? 

Agora vou colocar uma tabela para você compreender melhor a 

escrita dos números ordinais. Veja abaixo: 

 

 

1º → primeiro 20º → vigésimo 200º → ducentésimo 

2º → segundo 21º → vigésimo primeiro 300º → trecentésimo 

3º → terceiro 22º → vigésimo segundo 400º → quadringentésimo 

4º → quarto 30º → trigésimo 501º → quingentésimo 

5º → quinto 31º → trigésimo primeiro 
525º → quingentésimo 
vigésimo quinto 

6º → sexto 40º → quadragésimo 600º → sexcentésimo 

7º → sétimo 
41º → quadragésimo 
primeiro 

700º → setingentésimo 

8º → oitavo 50º → quinquagésimo 800º → octingentésimo 

9º → nono 60º → sexagésimo 900º → nongentésimo 

10º → décimo 70º → septuagésimo 1.000º → milésimo 

11º → décimo 
primeiro 

80º → octogésimo 2.000º → segundo milésimo 

12º → décimo 
segundo 

90º → nonagésimo 3.000º → terceiro milésimo 

13º → décimo 
terceiro 

100º → centésimo 
20.000º → vigésimo 
milésimo 

 

Diferença entre número Cardinal e número Ordinal 
Como sabemos, os números ordinais são utilizados para representar ordem ou posição de 

algum objeto, certo? Bem, os números cardinais são utilizados para representar quantidades 

absolutas.  Vamos ver a diferença? 

 

Se perguntarem a você: “Quantos anos você tem?” Sua resposta será 10 anos.  

Ao dar a resposta você utilizou um número cardinal. 

 

Se você vai na pamonharia e pede ao vendedor: “Por favor, eu quero 4 pamonhas 

para levar”. Você também utilizou números cardinais. 

 

Agora veja o exemplo a seguir:  João comprou seis abacates. Quando foi 

ao caixa para efetuar o pagamento, ele era o terceiro da fila. 

 

Perceba que no exemplo utilizamos tanto um número cardinal quanto um número ordinal: 

6 abacates representam uma quantidade absoluta, logo, trata-se de um número cardinal. 3º na fila  
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do caixa representa a posição em que João encontrava-se na fila, logo, 

trata-se de um número ordinal. 

 

Vamos exercitar? Logo abaixo você terá algumas atividades sobre o 

que conversamos até aqui. Também indiquei as atividades no seu livro 

didático. Vamos lá! 

 

ATIVIDADE 9: Represente os números ordinais. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ATIVIDADE 10: Trinta alunos do CEPAE participaram de uma Gincana de Matemática.  
 

a) Escreva por extenso a colocação dos participantes: 

 Enzo – 6º: Enzo foi o sexto colado. 

 Manoela – 3ª: Manoela foi a terceira colocada. 

 
 Dominic – 8º: Dominic foi o oitavo colocado 

 Samuel – 12º: Samuel foi o décimo segundo colocado 

 Letícia – 5ª: Letícia foi a quinta colocada 

 Louise – 25ª: Louise foi a vigésima quinta colocada 

 Heitor – 18º: Heitor foi o décimo oitavo colocado 

 Gabriel – 7º: Gabriel foi o sétimo colocado 

 Maria Carolina – 4ª: Maria Carolina foi a quarta colocada 

 Vitória – 9ª: Vitória foi a nona colocada 

 Francisco – 25º: Francisco foi o vigésimo quinto colocado 

 Júlia – 30ª: Júlia foi a trigésima colocada. 

 
 
 

23º 
89º 70º 

301º 
38º 109º 
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b) Organize o nome dos participantes por ordem de colação na gincana: 

 
3ª  Manoela 
 
4ª              Maria Carolina 
 
5ª  Letícia 
 
6º  Enzo 
 
7º   Gabriel 
 
8º  Dominic 
 

9ª  Vitória 
 
12º  Samuel 
 
18º  Heitor 
 
25ª  Louise 
 
25º  Francisco 
 
30ª  Júlia 

 
ATIVIDADE 11: Uma pessoa mora no sexto andar de um prédio. 
 

a) Em que andar estará se subir mais 6 andares? 12º andar 

b) E se descer 5 andares, em que andar estará? 1º andar 

c) Depois de descer os 5 andares a pessoa resolveu subir 3 andares e depois subir mais cinco andares. 

Em qual andar a pessoa está? 9º andar 

d) O que a pessoa deve fazer para voltar para casa? Subir ou descer? Quantos andares?  

A pessoa deve descer 3 andares. (Brincar no elevador é perigoso! Sempre entre acompanhado 

de uma pessoa adulta, ok!) 

ATIVIDADE 12: Descubra o número ordinal e escreva-o por extenso: 

a) Estou entre o 100º e o 102º  Sou o 101º. Sou o centésimo primeiro. 

b) Sou o antecessor do 45º Sou o 44º. Sou o quadragésimo quarto. 

c) Sou o sucessor do 23º Sou o 24º. Sou o vigésimo quarto. 

ATIVIDADE 13: LIVRO DIDÁTICO 
 
Para essa atividade peço que resolva os exercícios da página 24 
 

 
Nos reencontraremos no Roteiro 4.  

Bjks!!! 

 

Profª Jane 

 

Empate 

Técnico 
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Sólidos Geométricos 
POLIEDROS E NÃO POLIEDROS: 

 

 ATIVIDADE 14: Na figura seguinte estão representados sólidos geométricos. 

 

1. Identifique os sólidos que são formados: 

a) Apenas por porções de superfícies planas:   A, B, C, E, J, L 

b) Apenas por porções de superfície curvas:   D,         F,        G,         H   ,       I  ,          K    

 

Olá! Tudo em paz com 

você? Hoje começaremos o 

roteiro 4. Vamos avançando! 

Verifique a data de entrega 

deste roteiro para não perder o 

prazo, ok. Vamos lá?! 

Os sólidos geométricos classificam-se em poliedros (quando limitados por 

polígonos) e em não poliedros (quando têm porções de superfícies curvas). 
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2. Como se classificam os sólidos formados: 

a) apenas por porções de superfícies planas. 
POLIEDROS
 

b) por porções de superfícies curvas. NÃO 

POLIEDROS

 
 

ATIVIDADE 15:  

1. Indique quais dos poliedros seguintes são convexos e quais são côncavos. 

 

Poliedros convexos: C, D      Poliedros côncavos: A, B, E 

 

2. Complete as tabelas: 
Tabela A 

 
POLIEDROS 

 
 
 
 
 
 
 
                                   PRISMAS 

 
 
 
 
 
 
                 PIRÂMIDES 

 
 
 
 
 
 

OUTROS POLIEDROS 

Um poliedro diz-se convexo quando 

qualquer segmento de reta que une dois 

pontos do poliedro está nele contido. 

Caso contrário, diz-se côncavo. 

Os poliedros dividem-se em três grupos: (1) Prismas, (2) Pirâmides e (3) Outros 

poliedros. 

Os não poliedros dividem-se em quatro grupos: (1) Cilindros, (2) Cones, (3) Esferas e (4) 

Outros não poliedros. 
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Tabela B 

 

 
NÃO POLIEDROS 

 
 
 
 
 
 
 

CILINDROS 
 

 
 
 
 
 
 

ESFERAS 

 
 
 
 
 
 

OUTROS NÃO 
POLIEDROS 

 
 
 
 
 
 

CONES 

 

 

3. Observe os desenhos de sólidos geométricos: 

 

 
 

Identifique pela letra correspondente a ou as figuras que representam: 

 
a) poliedros A, B, F, G, H, M 

b) outros poliedros G 

c) outros não poliedros  L, N 

d) cones C, J 

e) prismas  M 

f) pirâmides H, B 

g) cilindros E, D, I 

h) esferas  K

 
OS ELEMENTOS DOS POLIEDROS: 

 

 FACES: Base(s) e Superfícies Laterais  polígonos que limitam a superfície dos poliedros. 

 ARESTAS  segmento de reta que resulta da interseção de duas faces. 
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 VÉRTICES  pontos onde se encontram três ou mais arestas. 

 

ATIVIDADE 16: Observe as figuras ao lado 

 

 

 

 

 

1- Indique o nome correspondente a cada letra: 

 

a) A VÉRTICE DO POLIEDRO 

b) B  ARESTA DO POLIEDRO 

c) C  FACE DO POLIEDRO 

d) D  BASE DO POLIEDRO 

Vamos agora olhar bem cada figura e identificá-las pelo nome: 

 

 
 

ATIVIDADE 17: Observe quais sólidos rolam e quais não rolam 

 

Complete a tabela abaixo escrevendo o nome de cada 

sólido e marcando com um X a coluna “rola” ou não 

“rola”. 

 

 

 

NOME DO SÓLIDO ROLA NÃO ROLA 

CILINDRO X  

CUBO  X 

ESFERA X  

PARALELEPÍPEDO  X 

 

ATIVIDADE 18: LIVRO DIDÁTICO 
 
Para essa atividade peço que resolva os exercícios das páginas 31 até 34.   
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Nos reencontraremos no Roteiro 5.  

Bjks!!! 

 

Profª Jane 

Curiosidades: Amores, se puderem assistam aos seguintes vídeos: 
 
Sólidos Geométricos para crianças - Vocabulário ensino fundamental I 
https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U   
Figuras planas, linhas e sólidos geométricos para crianças - Geometria para crianças 
https://www.youtube.com/watch?v=TeCKbjD9O44  
Os Sólidos Geométricos 
https://www.youtube.com/watch?v=WDHwH3SKnxw  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=_gEm11EDh5U
https://www.youtube.com/watch?v=TeCKbjD9O44
https://www.youtube.com/watch?v=WDHwH3SKnxw
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

MATEMÁTICA – 5º ANO 

GABARITO DO ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05   

  

DATA DE ENVIO: 02/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 16/10/2020 

Realizar na semana do dia 07/10/2020 

Professora: Jecy Jane 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

Olá! Vamos continuar estudando?!! 

Neste roteiro vamos continuar falando sobre Sólidos Geométricos. Vamos relembrar? 

 

O POLIEDRO é um sólido geométrico que possui todas as faces planas e os sólidos 

que têm pelo menos uma superfície curva, como por exemplo, o cone, o cilindro e a esfera 

são chamados de NÃO-POLIEDROS. 

Todos os poliedros são constituídos por VÉRTICES, ARESTAS E FACES. 

Os POLIEDROS REGULARES são sólidos cujas faces são polígonos regulares e 

geometricamente iguais.  
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Entre os Poliedros, vamos estudar neste roteiro os Prismas e as Pirâmides. 

 PRISMA     PIRÂMIDE 

 

Características do Prisma: 

 Existem 2 bases  na figura acima essas bases são quadradas; 

 O número de faces laterais é igual ao número de lados da base  veja que a base do prisma acima 

é um quadrado. Você sabe que o quadrado possui 4 lados, então, esse prisma possui 4 faces 

laterais; 

 O número de arestas é o triplo do número de lados da base  podemos dizer, para facilitar o 

entendimento, que as arestas são as “linhas de contorno” do prisma. A base do prisma é um 

quadrado e tem 4 lados. Assim, o número de arestas é igual a 3(triplo) vezes 4(lados do quadrado), 

ou seja, esse prisma tem 12 arestas. 

 O número de vértices é igual ao dobro do número de lados da base  a base tem 4 lados, então, 

o número de vértices será 2(dobro) vezes 4(lados do quadrado), ou seja, 8 vértices. Para facilitar 

o entendimento, chamamos de vértice para “cantinho” do prisma, então o prisma acima tem 8 

“cantinhos”. Confira! 

Características da Pirâmide: 

 Existe apenas 1 base  na figura acima a base da pirâmide é um triângulo; 

 O número de faces laterais é igual ao número de lados da base  o triângulo tem 3 lados, então 

a pirâmide tem 3 faces laterais; 

 O número de arestas é o dobro do número de lados da base  o triângulo tem 3 lados, então a 

pirâmide tem 2 vezes 3 arestas, ou seja, 6 arestas. Confira!  

 O número de vértices é o número de lados da base mais 1   a base tem 3 lados, então a pirâmide 

tem 4 vértices. (3+1=4). 
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Classificação dos prismas e pirâmides: para classificar um prisma ou uma pirâmide precisamos 

reconhecer o polígono da base. Veja a tabela abaixo: 

 

Você percebeu que o nome dado ao prisma ou à pirâmide depende do polígono da base? Então, 

podemos dizer que na figura inicial temos um prisma quadrangular e uma pirâmide triangular 

 

Vamos exercitar?! 
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Atividade 19 

1) Observe os sólidos abaixo: 

 

 

a) Escreva a letra dos sólidos que não são poliedros: C, D, F 

b) Escreva a letra dos sólidos que são prismas: A, E, G 

c) Escreva a letra dos sólidos que são pirâmides: B, I 

d) Escreva a letra dos sólidos que não são prismas e nem pirâmides: E, F, H 

2) Observe os poliedros abaixo e responda: 

 

a) Quais os poliedros que possuem 6 faces? D, F 

b) Quais os poliedros que possuem 8 vértices? D, E, F 

c) Quais os poliedros possuem 12 arestas? D, F 

 

 

 

Fonte: https://www.matematica.pt/aulas-exercicios.php?id=131  

 

 

https://www.matematica.pt/aulas-exercicios.php?id=131
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Fonte: https://br.pinterest.com/pin/483574078731036450/?nic_v2=1a6WjugxV  

 

https://br.pinterest.com/pin/483574078731036450/?nic_v2=1a6WjugxV
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Saudaaaades!! 

Nos reencontraremos no Roteiro 6.  

Bjooo!!! 

 

Profª Jane 

 

5- Que tal fazer um desenho bem bonito de algum objeto do seu dia a dia que se pareça com algum 

dos poliedros que estamos estudando? Você pode desenhar e colorir. Vou ficar feliz de receber um 

desenho seu! Use o retângulo abaixo para fazer seu desenho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 21: Livro didático 

Agora, vamos ao nosso livro! Resolva os exercícios das páginas 35 e 36 (prismas e pirâmides) 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

DISCIPLINA – 5º ANO 

GABARITO DO ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06 

  

DATA DE ENVIO: 02/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 16/10/2020 

Realizar na semana do dia 12/10/2020 

Professora: Jecy Jane Jardim 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

Oi, meu coração!  

Neste roteiro vamos continuar falando de prismas e pirâmides.  

Vamos exercitar um pouco mais para fortalecer o que aprendemos no 

roteiro anterior, ok. 

Vamos lá! 

 

Você lembra que nos prismas 

 o número de arestas é igual ao triplo do número de lados (arestas) da base; 

 o número de vértices é igual ao dobro do número de lados (arestas) da base; 

E agora, vou te contar que “o número total de faces do prisma é igual ao número de arestas da 

base mais dois”.  

Considere o Prisma Pentagonal abaixo. Vamos contar as arestas, os vértices e as faces? 

Observe que a base é um polígono de 5 lados, ou seja, a base é um 

Pentágono. Daí o nome PRISMA PENTAGONAL 

 Número de Arestas da base = 5, então o número de arestas do prisma é 

3x5 = 15. Podemos escrever A = 15 (A é o número de arestas do prisma) 

  Número de Arestas da base = 5, então o número de Vértices do prisma é 

2x5 = 10. Podemos escrever V = 10 (V é o número de vértices do prisma). 

 Número de Arestas da base = 5, então o número total de faces do prisma 

é 5+2 = 7. Podemos escrever F = 7 (F é o número total de faces do prisma) 
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EXERCÍCIOS – SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

1- Complete a tabela abaixo tomando como exemplo o Prisma Pentagonal: 

 

 

Agora vamos fazer o mesmo com a Pirâmide! Você lembra que na Pirâmide: 

 Existe apenas uma base 

 O número de arestas é igual ao dobro do número de arestas da base; 

 O número de vértices é igual ao número de vértices da base mais um; 

Agora vou te contar que “o número total de faces é igual ao número de vértices”. 

Considere a Pirâmide Hexagonal abaixo. Vamos contar as arestas, os vértices e as faces? 

Observe que a base é única e é um polígono de 6 

lados, ou seja, a base é um Hexágono. Daí o nome 

PIRÂMIDE HEXAGONAL. 

 Número de Arestas da base = 6, então o número de 

arestas da Pirâmide é 2 x 6 = 12. Podemos escrever 

A = 12 (A é o número de arestas da Pirâmide); 

 Base = 6 vértices. Então, o número de vértices da 

Pirâmide é 6 + 1 = 7. Podemos escrever V = 7 (V é o 

número de vértices da Pirâmide). 

 V = 7, então o número total de faces da Pirâmide é igual a 7. Podemos escrever F = 7    

( F é o número total de faces da Pirâmide) 
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2- Complete a tabela abaixo tomando como exemplo a Pirâmide Hexagonal: 

3- Vamos pensar?! Faça o cálculo mental para descobrir o número de arestas (A), de 

vértices (V) e de faces (F), de: 

a) um prisma que tem como polígono da base um pentágono. 

A = 15     V = 10      F = 7 

  

b) um prisma que tem como polígono da base um heptágono. 

A = 21    V = 14     F =  9  

 

c) uma pirâmide que tem como polígono da base um hexágono. 

A = 12     V = 7      F =  7 

 

4-  Observe os poliedros e complete: 

 

 

 



 

MATEMÁTICA                      ROTEIRO 6 4 

 

 

5- Escreva os nomes dos polígonos no quadro e complete a cruzadinha. Lembre-se, 

Polígonos são regiões planas e eles são a base dos poliedros que estamos estudando, 

ok. 

 

Dica: Você pode consultar a tabela de classificação dos prismas e pirâmides. Lá tem o 

nome dos polígonos que servirão de base para esses poliedros. 

Bjos, meu bem! 

Nos encontraremos no Roteiro 07.  

Saudades de você! Cuide-se! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

DISCIPLINA – 5º ANO 

GABARITO DO ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07 

  

DATA DE ENVIO: 16/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 30/10/2020 (Queridos pais, este roteiro deve ser enviado para o        

e-mail  matematica.5ano.cepae@gmail.com) 

Realizar na semana do dia 19/10/2020 

Professora: Jecy Jane Jardim 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

Olá!! Como você está? Espero que você esteja bem, com saúde e 

muita disposição para os estudos. Hoje eu trouxe flores para alegrar nosso 

dia! Gostou? 

Neste roteiro vamos aprofundar os seus conhecimentos sobre 

Números Naturais. Vamos falar de adição e subtração com números inteiros. 

Você estudou isso no ano passado, lembra? Agora nós vamos estudar de 

novo esse conteúdo, mas com um pouco mais de profundidade. Pronto?! Então, vamos lá! 

 

ADIÇÃO COM NÚMEROS NATURAIS 

Vamos analisar o exemplo abaixo:  

Exemplo 1: Um feirante levou dois centos de laranjas para vender na feira, dessas, vendeu um cento, 

quatro dezenas e oito unidades. Quantas laranjas sobraram? 

 

O feirante levou 2 centos de laranja. Quantas laranjas ele levou? 1 cento = 100, então 2 centos = 

200, entendeu? Então, o feirante levou 200 laranjas para vender na feira. 

 

Dessas, (ou seja, das 200 laranjas) vendeu um cento, quatro dezenas e oito unidades. Vamos 

pensar: 

1 cento + 4 dezenas + 8 unidades = 100 + 40 + 8 = 148 laranjas vendidas. 

 

Quantas laranjas sobraram? 

O feirante levou 200 laranjas e vendeu 148. Quantas sobraram?  Sobraram 200 – 148 = 52 laranjas. 

 

mailto:matematica.5ano.cepae@gmail.com
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Vamos ver você agora! Vou colocar alguns probleminhas para você pensar e mais alguns 

exemplos, ok. 

1) Em uma cidade, o número de carros é formado por seis milhares, mais sete centenas, mais oito 

dezenas e mais seis unidades. Quantos carros tem nesta cidade? 

 

Seis milhares + sete centenas + oito dezenas + seis unidades 

6.000 + 700 + 80 + 6 = 6.786 carros 

Exemplo 2: Na fazenda de Seu Fernando há 444 cavalos e 1600 bois. O seu Fernando resolveu 

comprar mais 58 bois. Depois dessa compra, quantos são os bois há na fazenda de Seu Fernando? 

Quantos animais há na fazenda agora? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resposta: Na fazendo da seu Fernando há 2102 animais. São 444 cavalos e 1658 bois. 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos resolver? Na fazenda 

há 444 + 1600 animais 

 

     444 

+ 1600 

    2044 animais 

 

Com a compra de 58 bois, o Seu Fernando tem 

agora, 1600 + 58 bois, ou seja,  

1600 

+ 58 

1658 bois 

Na fazenda do Seu Fernando tem, agora, 444 cavalos e 1658 bois, ou seja, o número de 

animais na fazenda é igual a 444 + 1658. Vamos calcular? Vou armar para depois efetuar: 

            444 

        +1658 

           2102 animais 

     

 

Aproveite este espaço. Que tal um lindo desenho de boi ou cavalo? 
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Dica: As somas feitas no exemplo acima poderiam ser feitas da seguinte maneira: 

 

Atenção! Você deve lembrar que para somar usando a Decomposição você precisa 

organizar os números corretamente. Unidade com unidade, dezena com dezena, 

centena com centena e milhar com milhar. 

Lembre-se!   

Quando calcularmos 444 + 1600 usamos a operação ADIÇÃO.  

O resultado dessa operação é o número 2044 e é chamado de SOMA OU TOTAL. 

        O número é chamados de PARCELA, O número 1600 também. Então, neste 

exemplo temos a adição de 2 parcelas (144 + 1600). 

 

Operação: ADIÇÃO  (Vamos armar e efetuar para obter o total) 

     444 PARCELA 

+ 1600 PARCELA 

    2044 SOMA OU TOTAL 

 

Vamos continuar praticando? 

2) As parcelas de uma adição são 1.634, 978 e 43. Qual é o total dessa adição? 

 

1634 

  938 

 + 43 

2615 

 

O total é de 2.615 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos calcular 444 + 1600:  

444 =             400 + 40 + 4 

       + 1600 = 1000 + 600__________ 

           2044 = 1000 + 1000 + 40 + 4 

 

Agora o cálculo do número de bois: 

1600 = 1000 + 600 

 + 58 =                      + 50 + 8 

1658 =   1000 + 600 + 50 + 8 
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3) Davi tem 275 chaveiros. Gabriel tem 187 a mais que Davi e Heitor tem 363. Quantos chaveiros 

têm os três amigos juntos? Arme e Efetue. Dê a resposta. Não esqueça! 

 

Davi = 275         275   275 

Gabriel = 275 + 187 = 462   + 187   462 

Heitor = 363         462           + 363 

                             1100 

Resposta: Os três amigos juntos têm 1.100 chaveiros 

 

4) Para pintar um edifício foram gastos 450 litros de tinta verde, 387 litros de tinta marrom e 296 

litros de tinta branca. Ao todo, quantos litros de tinta foram gastos? 

 

Tinta verde = 450 litros   450 

Tinta marrom = 387 litros  387 

Tinta branca = 296 litros         +  296 

                                                               1133 

 

Resposta: Para a pintura do edifício foram gastos 1.133 litros de tinta. 

 

5) Um açougueiro vendeu 380 quilos de carne num dia. No dia seguinte vendeu 495 quilos. Quantos 

quilos de carne o açougueiro vendeu em 2 dias? 

 

1º dia = 380 kg   380   

2º dia = 495 kg          +  495 

     875 

 

Resposta: em 2 dias o açougueiro vendeu 875 kg de carne 
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6) Arme e efetue no espaço abaixo da tabela e depois escreva o número que está no quadradinho da 

esquerda (ao lado da adição) no quadradinho da direita, conforme o total encontrado para cada 

operação. Pinte o desenho! 

 

a) 3572+1385 1 

 

3 1767 

b) 5457+4552 2 10 1871 

c) 1533+234 3 1 4957 

d) 4505+2051 4 4 6556 

e) 5472+4539 5 9 6784 

f) 5725+544+820 6 6 7089 

g) 1457+5457+2457 7 7 9371 

h) 2541+9320+1552 8 2 10.009 

i) 5959+741+84 9 5 10.011 

j) 1477+342+52 10 8 13.413 

ESPAÇO PARA AS CONTINHAS DA TABELA: 

 

   3572  5457  1533  4505  5472  5725   1457 

+ 1385          +4552              + 234          + 2051           +  4539                  544   5457 

   4957           10009  1767  6556             10011           +  820           + 2457 

                     7089   9371 

 

2541  5959  1477 

9320    741    342 

         + 1552              +   84                +  52 

           13413  6784  1871 
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7) Livro Didático: Meu bem, agora vamos fazer as atividades no seu livro.  

 

Você deve fazer os exercícios da Unidade 3, páginas 61e 62. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjos, meu amorzinho! 

Nos encontraremos no Roteiro 08.  

Saudades de você! Cuide-se! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

DISCIPLINA – 5º ANO 

GABARITO DO ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 08 

  

DATA DE ENVIO: 16/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 30/10/2020  

Queridos pais, este roteiro deve ser enviado para o e-mail   

matematica.5ano.cepae@gmail.com  

Realizar na semana do dia 26/10/2020 

Professora: Jecy Jane Jardim 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

 

 

 

 

Olá!! Hoje eu trouxe um gatinho para acompanhar nosso roteiro. Você gosta de gatinhos? 

Neste roteiro vamos falar de subtração com números naturais. Vamos seguir como no roteiro 07. Vou 

dando exemplos e pedindo que você faça alguns exercícios, ok.  

 

SUBTRAÇÃO COM NÚMEROS NATURAIS 

Vamos analisar o exemplo abaixo:  

Exemplo 1: Num cinema existem 380 lugares e 140 estão ocupados. Quantos lugares estão vagos? 

Neste caso, vamos fazer outra operação. Vamos fazer a SUBTRAÇÃO. 

380 – 140  =  240 lugares vagos. 

 

   Algorítmo usual                       Por Decomposição 

 

380         300    80 

         – 140               – 100       –40 

240       200    40 

mailto:matematica.5ano.cepae@gmail.com
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Observações Importantes: 

 Quando calculamos 380 – 140 temos nomes especiais, também. 

Operação: SUBTRAÇÃO 

   380     MINUENDO  

– 140     SUBTRAENDO 

   240     RESTO OU DIFERENÇA 

 

 Para verificar se uma subtração está correta podemos adicionar o Resto ao Subtraendo e assim, 

obteremos o Minuendo. 

 

   240 parcela 

+ 140 parcela 

   380 soma ou total 

 

Exemplo 2: Na granja de Seu Luíz foram separados uma centena e meia de ovos para a venda. No primeiro 

dia foram vendidos 35 ovos, no segundo dia venderam 42 ovos e no terceiro dia, 48. Pergunta-se:  

a) Quantos ovos foram vendidos em 3 dias? 

b) Foram vendidos todos os ovos? Se nem todos os ovos foram vendidos, 

quantos restaram? 

Foram separados uma centena e meia de ovos, ou seja, uma centena + meia 

centena = 100 + 50 = 150 ovos. Tudo bem? 

Na letra a pergunta-se quantos ovos foram vendidos. A operação que vamos usar 

é a Adição: 35 (primeiro dia) + 42 (segundo dia) + 48 (terceiro dia)  

35+42+48 = 125 ovos foram vendidos em 3 dias. 

Podemos responder a letra b de duas maneiras: aproveitando o resultado obtido na letra a ou realizando a 

subtração por 3 vezes. Vamos ver! 

Aproveitando o resultado da Letra a: 

O exercício pergunta: todos os ovos foram vendidos? Você já sabe que foram separados 150 ovos para vender 

e que em 3 dias foram vendidos 125, então nem todos os ovos foram vendidos, correto?  

Para sabermos quantos ovos restaram, vamos fazer uma SUBTRAÇÃO: 

150 – 125 = 25 ovos. 

    150      100     50 

 – 125  –  100  – 25 

      25                        0                   25 

Veja que agora, para comprovar a subtração, 

trabalhamos com a operação de ADIÇÃO. 
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Agora é a sua vez! Resolva os seguintes exercícios: 

1) A soma de dois números é 4690. Se uma das parcelas é igual a 1592, qual o valor da outra parcela? 

 

   4690       O valor da outra parcela é 3.098  

- 1592 

  3098 

 

2) Lucas tem 320 bolinhas de gude e Igor tem 148. Quantas bolinhas Lucas tem a mais que Igor? 

320      Lucas tem 172 bolinhas a mais que Igor 

   – 148 

      172 

3) Em 2017 Leandro completou 35 anos. Em que ano ele nasceu? 

2017 

– 35 

1982  Leandro nasceu em 1982. 

4)  Em uma livraria havia 586 livros de poesia. Sabendo que agora a livraria possui 138 desses livros, quantos 

foram vendidos? 

 

  586 

   – 138  

      448  Foram vendidos 448 livros 

 

 

 

 

 

Relembrando: 

50 – 25 é uma operação que precisa de cuidado. Vamos armar: 

   50  (5 dezenas e 0 unidades) 

– 25  ( 2 dezenas e 5 unidades) 

   25 

Não podemos subtrair 5 unidades de zero unidades, então precisamos emprestar unidades. Das 5 

dezenas que temos, pegaremos uma e a transformaremos em unidades (1 dezena = 10 unidades). 

Então, agora, podemos fazer 10 unidades menos 5 unidades e 4 dezenas (porque emprestamos 1 

dezena, lembra!) menos 2 dezenas. Por isso que o resultado é igual a 25, ou seja, 2 dezenas e 5 

unidades (10 – 5 = 5 e 40 – 20 = 20, 20 + 5 = 25). 
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5) Samuel tem 11 anos e seu pai tem 34 anos. A idade da mãe é a diferença entre as idades do pai e do filho. 

Qual é a idade da mãe de Samuel? 

 

Idade da mãe = 34 – 11 = 23  

A mãe de Samuel tem 23 anos 

 

Queridos pais e criança, 

Este probleminha não foi bem elaborado, pois se a mãe de Samuel tem 23 anos, então quando ele 

nasceu, ela estava com 12 anos! Crianças de 12 anos não devem ter filhos. Quando isso acontece é um 

caso de polícia! Desculpem-me por não ter elaborado o exercício corretamente. 

 

6) Arme e efetue: 

 

a) 1258 – 325 = 933 

 

1258 

            – 325  

               933 

d) 725 – 478 = 247 

 

       725  

    – 478 

       247 

g) 872 – 729 = 143 

 

     872 

  – 729 

     143 

j) 350 – 70  = 280 

 

    350  

   – 70   

    280 

b) 158 – 95 = 63 

 

158 

            – 95 

               63 

e) 3842 – 1476 = 2366 

 

       3842  

    – 1476 

       2366 

h) 256 – 87 = 169 

 

     256  

    – 87 

     169 

 

c) 589 – 359 = 230 

 

589 

           – 359 

             230 

f) 456 – 247 = 209 

 

           456 

        – 247 

           209 

i) 953 – 628 = 325 

 

      953  

   – 628 

      325 

 

 

ESPAÇO PARA AS CONTINHAS DA TABELA: 
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7) Livro didático: agora, meu anjo, vamos fazer as atividades no seu livro de matemática.  

 

Você deve fazer os exercícios da Unidade 3, páginas 59, 60, 63, 64, 65 e 66. 
 

 

Um abraço enorme pra você, meu coração! 

Nos encontraremos no Roteiro 09.  

Saudades de você! Cuide-se! 

                                                          


