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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO  

MATEMÁTICA – 5º ANO 

2ª ESCALA/2020 

 

 

 

Saudações, queridos pais! Espero encontrá-los bem 

neste momento em que a saúde de todos nós corre muito 

perigo! 

Estamos iniciando a 2º escala do nosso ano letivo de 

2020 e, devido às decisões tomadas na última reunião de 

departamento, precisamos conversar um pouquinho, ok?!  

 

Temos algumas mudanças: 

• O envio e a devolutiva dos roteiros de atividades 

será mensal, a partir de agora.  

• Se você optar por devolver os roteiros pela Internet pode usar o e-mail criado para a 

disciplina Matemática: matematica.5ano.cepae@gmail.com  

• Os roteiros estão organizados por semana, então sua criança não precisa fazer tudo de 

uma única vez. Seria legal escolher um dia fixo da semana para fazer as atividades de 

Matemática. Isso ajuda a criar uma rotina de estudo. 

• Caso haja algum problema ou você precise falar comigo, o e-mail acima será nosso canal 

direto de comunicação. Se for algum problema geral, você pode entrar em contato com a 

coordenação. 

 

 

Espero que tudo corra bem. Coloco-me à disposição, caso queira conversar comigo. 

Deixo a você um forte abraço e compartilho a esperança de que muito em breve tudo 

volte ao normal. Fique bem! 

 

Professora Jane 

 

 

DATA DE ENVIO: 30/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 30/11/2020  

 

mailto:matematica.5ano.cepae@gmail.com
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MATEMÁTICA 

ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

Professora: Jecy Jane Jardim 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

 

 

Oi, meu amorzinho!!! Como este ano não foi possível brincar de doce 

ou travessura, resolvi vestir minha abóbora mágica pra matar essa vontade de 

brincar com você! Espero que goste! Você tem alguma fantasia lega? Se tiver 

conte, no fim do roteiro, como foi o dia que você a usou. Estou curiosa! 

Este roteiro está dividido em duas partes, uma para cada semana. Então 

você não deve fazer tudo de uma vez, faça semana por semana, ok! 

 

Ahhh, teremos a visita do Bruno e da Paula nas atividades da quarta semana!. 

 

 

 

 

 

 

Eles são estudantes do Curso de Nutrição e vão falar com vocês sobre  

receitinhas deliciosas que envolvem matemática. Olha que legal! 

 

 

Nestes roteiros estudaremos Multiplicação e Divisão com Números Naturais, 

 mas antes, vamos voltar um pouquinho na adição e subtração, beleza! Vamos Começar! 
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1ª SEMANA: 02 a 07 de novembro de 2020 

Na primeira semana faremos mais alguns exercícios sobre Adição e subtração com Números Naturais, mas 

será na forma de testes. Tente fazer sozinho e sem calculadora, tá! Vamos a eles: 

1- O número natural que é obtido quando é feita a adição de 

3415 e 295 é 

(A) 6.365 

(B) 3.710 

(C) 3.610 

(D) 3.600 

2- O resultado da operação é 8.132 −  4.267 

(A) 3.865 

(B) 3.965 

(C) 4.865 

(D) 4.965 

3- A professora Miriam pediu para seus alunos calcularem 

o resultado da operação 8.426 − 873 é 

(A) 7.553. 

(B) 7.499. 

(C) 8.359. 

(D) 8.393. 

4- O número natural que é obtido quando é feita a adição de 

3.415 e 295 é: 

 

(A) 6.365  

(B) 3.710  

(C) 3.610 

(D) 3.600 

5- O resultado de 38.080 –  27.132 é 

(A) 10.948 

(B) 11.152 

(C) 11.948 

(D) 11.958 

6- Subtraia 79 de 125. O resultado é: 

(A) 46 

(B) 45 

(C) 36 

(D) 357 

7- Subtraindo 907 de 3.153, obtemos: 

(A) 2.156 

(B) 2.246 

(C) 3.246 

(D) 3.907 

8- Resolvendo a operação 5.729 + 376 obtemos como 

resultado 

(A) 5.109 

(B) 5.111 

(C) 6.105 

(D) 6.111 

9- O resultado da operação 5.735 + 328 é 

(A) 5.063 

(B) 5.463 

(C) 6.053 

(D) 6.063 

10- Qual é o resultado 

da adição:  

(A) 116.882 

(B) 116.812 

(C) 11.692 

(D) 11682 

Fonte: https://app.box.com/s/b86yzq10estigwy3trtcbf07bnmtsbmh/file/291392740200 

Tarefas no Livro didático: páginas 68 e 69 

https://app.box.com/s/b86yzq10estigwy3trtcbf07bnmtsbmh/file/291392740200
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2ª SEMANA: 09 a 14 de novembro de 2020 

 

Nesta semana trabalharemos a interpretação de tabelas e gráficos usando 

nossos conhecimentos sobre adição e subtração. Vamos lá, amorecos! 

 

Leia com cuidado o exemplo abaixo: 

 

Exemplo: A professora Luciana de Matemática realizou um levantamento para saber a preferência musical 

dos alunos do 5º ano, nas turmas A e B. O gráfico abaixo mostra o resultado obtido por ela: 

 

Vamos agora analisar as informações no gráfico e responder algumas questões: 

1. Com base no gráfico anterior é possível dizer que:  

a) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Hip Hop. 

b) A maioria dos alunos prefere Sertanejo. 

c) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Pop. 

d) O estilo musical menos ouvido é Axé. 

 

Vamos lá! Vamos pensar em cada uma das alternativas. Vamos analisar e decidir qual delas é a correta. 

a) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Hip Hop? Olhe o gráfico na coluna Hip Hop. Veja que 10 

alunos preferem Hip Hop, mas esses 10 não são a maioria dos alunos! Concorda? Em qual estilo temos mais 

alunos? Essa não é! 

b) A maioria dos alunos prefere Sertanejo? Olhe o gráfico. Quantos alunos preferem esse estilo musical? Isso! 

25. Ou seja, a maioria dos alunos! Essa alternativa está correta, mas vamos olhar as outras! 

c) O estilo musical preferido pela maioria dos alunos é Pop. Já vimos que não! Essa é falsa! 

d) O estilo musical menos ouvido é Axé? Vamos olhar o gráfico? Veja que temos 15 alunos que preferem Axé, 

mas Rap é o estilo com a menor preferência dos alunos! Então, essa alternativa é falsa! 

 

Vamos marcar a correta? Qual você marcaria? Issoooooo! Letra B.  Show!! 
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2. Analisando o gráfico, podemos afirmar que o número de alunos que gostam de Pop é igual a _____ e que o 

número total de alunos desta turma é igual a ______. 

Vamos analisar:  

• Devemos olhar o gráfico na coluna correspondente ao POP. Quantos alunos tem neste estilo? Isso! 20 alunos! 

Agora, preencha o espaço. 

• O número total de alunos será obtido com a soma do número de alunos em cada estilo, ou seja, 

12+20+10+5+25+15. Quanto vai dar? Coloque lá no espaço em branco! 

 

3. Qual a diferença entre o número de alunos que preferem Pop do que Rock? E entre aqueles que gostam mais do 

Sertanejo do que do Axé? ___________________________________________________________________ 

 

Vamos analisar:  

• Pop = 20 alunos e Rock = 12 alunos. A diferença será 20 – 12. Quanto é? Responda lá! 

• Sertanejo = 25 alunos e Axé = 15 alunos. A diferença será 25 – 15 que é igual a? Responda lá! 

 

Agora, vou deixar você fazer a próxima análise, ok. 

 

Exercício 01: O gráfico abaixo representa o número de aniversariantes da classe em cada mês. Responda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Qual mês tem mais aniversariantes? _______________________________________________________________ 

b) Há algum mês que não tem aniversariante? Qual? ____________________________________________________ 

c) Quantos alunos fazem aniversário no primeiro bimestre? ______________________________________________ 

d) E no segundo semestre? ________________________________________________________________________ 

e) Quantos são os alunos dessa classe? _______________________________________________________________ 
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Exercício 02: A sapataria “Pé de Anjo” vende sapatos masculinos, femininos e infantis. O gerente levantou alguns 

dados sobre as vendas nos quatro primeiros meses do ano de 2019 e fez dois gráficos. 

 

Analise os gráficos e responda o que se pede: 

 

a) Em que mês a venda foi maior?___________________________________________________________________ 

 

b) Podemos afirmar que as vendas só cresceram? Justifique. ______________________________________________ 

 

c) Quantos pares de sapatos foram vendidos na loja “Pé de Anjo” nesses quatro meses? ________________________ 

 

_____ + _____ + _____ + _____ = ______ 

 

d) Pelo gráfico de barras é possível o tipo de sapato mais vendido nessa loja nesses quatro meses? Justifique. 

 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

e) Podemos afirmar que os sapatos infantis foram os mais vendidos? Que gráfico permitiu sua resposta?  

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 
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Exercício 03: O gráfico seguinte nos mostra a produção de suco de laranja em algumas regiões. Faça uma análise 

desse gráfico e responda: 

 

PRODUÇÃO MENSAL DE SUCO EM CADA REGIÃO 

Região A 
 

Região B 
 

Região C 
 

Região D 
 

Região E 
 

Região F 
 

Chave de leitura 

                

                      = um milhão de litros 

 

 

a) Qual região produz mais suco? ____________________________________________________________ 

 

b) Qual região que produz menos suco? _______________________________________________________ 

 

c) Calcule a produção da região B. ___________________________________________________________ 

 

Exercício 04: Observe o gráfico e responda 
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a) Quantos lanches foram vendidos nos seguintes meses? 

 

JANEIRO: ______  FEVEREIRO: ______  MARÇO: ______ 

 

ABRIL: ______  MAIO: ______   JUNHO: ______ 

 

 

b) Em qual mês foi vendido mais lanche? ________________________________ 

 

c) Em qual mês foi vendido menos lanche? ______________________________ 

 

 

Exercício 05: Livro didático: agora, meu anjo, vamos fazer as atividades no seu livro de matemática.  

Você deve fazer os exercícios da Unidade 3, páginas 70, 71, 72, 73,74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fique bem! Estamos com saudades! 

Nos encontraremos no Roteiro 03.  

Profª Jane                                                          

O que você gostaria de 

colocar no seu coração? 

Aproveite! Faça um desenho 

ou escreva! Bjoooo! 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

2ª ESCALA/2020 – MATEMÁTICA  – 5º ANO 

 

                                                         ROTEIROS 3 E 4 

 

 

 

 

Salve, salve simpatias! Vamos continuar estudando?! 

Estas são as atividades para a terceira e para a quarta semana. 

Não esqueça, se for devolver por e-mail use o que foi criado para a disciplina Matemática: 

matematica.5ano.cepae@gmail.com  

Coloco-me à disposição, caso precise de mim. 

Abraços! Fiquem bem! 

 

Professora Jane 

 

 

DATA DE ENVIO: 30/10/2020 

DATA DE ENTREGA: 30/11/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:matematica.5ano.cepae@gmail.com
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ROTEIRO DE ATIVIDADES 

 

Professora: Jecy Jane Jardim 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 5º __________ 

 

 

Nestes roteiros vamos trabalhar a unidade 4, multiplicação 

e divisão com números naturais! Ahhh, Lembra que 

falei dos estudantes de nutrição? Então, teremos a 

visita do Bruno e da Paula. Eles vão nos ajudar nas 

atividades da quarta semana! 

 

 

3ª SEMANA: 16 a 21 de novembro de 2020 

MULTIPLICAÇÃO COM NÚMEROS NATURAIS 

 

Vamos começar com a operação de multiplicação. Vamos ver um exemplo simples. Queremos saber 

qual o valor de 6 vezes o 7, então podemos escrever: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: encurtador.com.br/apDG1 (material adaptado) 
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Vamos ver uns exemplos!  

1) A organização de um campeonato de futebol recebeu a inscrição de 14 equipes. Se cada equipe tinha 12 jogadores, 

quantos atletas se inscreveram? 

 

Resolvendo: Você sabe que são 14 equipes e que cada equipe tem 12 atletas. Então, para sabermos o número total de 

atletas teremos que somar 12 + 12 + 12... 14 vezes né? Ou seja 14 parcelas de 12 atletas, que na verdade  é 14 vezes o 

12. Isto é uma multiplicação, 14 vezes 12. Podemos escrever 14 x 12. 

Como vamos calcular? 

1º modo: Somando as parcelas: 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 + 12 = 168 

Este modo não é muito eficiente, principalmente se as parcelas forem com valores muito altos, concorda? Vamos ver 

de outro jeito: 

2º modo:  Geometricamente. Vamos usar aquele seu caderninho de folha quadriculada, lembra? Tire da mochila e 

vamos lá. Você deve construir uma região retangular com 14 linhas e 12 colunas (Figura 1). Agora decomponha o 14 e 

o 12 (Figura 2). 

 Veja abaixo! 

  Figura 1       Figura 2 

             

Olhando a figura 2 vamos fazer os seguintes cálculos: 

 

10 x 10 = 100  4 x 10 = 40 

10 x 2 = 20  4 x 2 = 8 

 

Vamos somar os resultados: 100 + 20 + 40 + 8 = 168 

 

 

 



 

MATEMÁTICA                      ROTEIROS 3 e 4 4 

 

 

Veja a figura 3 ao lado. Cada parte do desenho tem o 

resultado das multiplicações que fizemos. 

 

 

 

 

 

 

       Figura 3 

Então, você pode pensar assim:            

 

14 x 12 = (10 + 4) x (10 +2) = 10 x 10 + 10 x 2 + 4 x 10 + 4 x 2 = 100 + 20 + 40 + 8 = 168 

 

3º modo:  Algoritmo usual 

 

 C D U  

  1 4 fator 

 x 1 2 fator 

  2 8  

+ 1 4 0  

 1 6 8 Produto 

 

 

 

 

Vamos exercitar? 

 

 

 

 

 

 

Vamos pensar assim: 

12 pode ser escrito com 10 + 2, certo? Então vamos armar o 

algoritmo colocando unidade embaixo de unidade, dezena embaixo 

de dezena. Depois vamos multiplicar o 14 primeiro pela unidade e 

depois pela dezena. Assim: 

14 x 2 = 28 . Coloquei lá. Agora vamos fazer 

14 x 10 = 140 e coloquei lá, também. Acompanhe a continha. Não 

esqueça: Sempre respeite a ordem: unidade, dezena, centena, etc. 

Feito isso, vamos somar nossos resultados: 

28 + 140 -= 168  
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Exercícios: 

 

1) Resolva as multiplicações abaixo usando o papel quadriculado (2º modo): 

 

a) 26 x 15 = _____ 

b) 34 x 27 = _____ 

c) 33 x 38 = _____ 

d) 15 x 13 = _____ 

e) 8 x 11 = ______ 

 

2) Resolva as multiplicações abaixo usando o algoritmo usual (3º modo). Coloque as continhas no seu caderno e a 

resposta aqui no roteiro. 

 

a) 324 x 3 = ______ 

b) 125 x 6 = ______ 

c) 45 x 8 = _______ 

d) 12 x 7 = _______ 

e) 129 x 12 = _____ 

f) 48 x 64 = ______ 

 

3) Uma creche abriga 350 crianças. Durante o dia são servidos 2 copos de leite para 

cada criança.  

Responda o que se pede usando o algoritmo usual. Faça no seu caderno.  

 

a) No total, quantos copos de leite são servidos em um dia na creche? 

__________________________________ 

b) Quantos copos de leite são servidos em 15 dias nessa creche? _______________________________________ 

 

4) Toda semana Samuel coloca R$ 5,00 no cofrinho. Quantos reais ele terá economizado após 12 semanas? 

5) Um pacote de balas contém 14 unidades. Quantas balas existem em 5 pacotes iguais a esse? 

6) Tarefas no Livro didático: páginas 77, 78, 79 e 80. 
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4ª SEMANA: 23 a 28 de novembro de 2020 

Nesta semana contaremos com ajuda do Bruno e da Paula, que são estudantes de Nutrição.  

Eles prepararam uma atividade legal pra vocês! 

 

Vamos aumentar nosso conhecimento sobre alimentação saudável? 

 

 

O ideal para uma alimentação saudável é que a base dela seja de alimentos in natura ou 

minimamente processados. 

 

Mas o que são e como podemos diferenciar essas classificações dos alimentos?  

Então...  

 

• Alimentos in natura: são aqueles obtidos diretamente de plantas ou de animais para o consumo sem 

que tenham sofrido qualquer alteração.  

• Alimentos minimamente processados: alimentos in natura que sofreram alterações mínimas na 

indústria, como moagem, secagem e pasteurização. 
• Alimentos processados: são aqueles fabricados pela indústria com a adição de sal, açúcar ou outro 

produto que torne o alimento mais durável, palatável e atraente. 

• Alimentos ultra processados: são formulações industriais, em geral, com pouco ou nenhum alimento 

inteiro. Em geral, são pobres nutricionalmente e ricos em calorias, açúcar, gorduras, sal e aditivos 

químicos, com sabor realçado e maior prazo de validade.  
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Vamos preparar uma receita deliciosa??  

 

RECEITA - Suco de laranja e cenoura 

 

● 4 unidades de laranjas médias 

● 2 unidades de cenouras pequenas 

 

Modo de Preparo: 

● Esprema as laranjas em um espremedor e coloque o suco em um liquidificador. 

● Lave bem e raspe as cenouras, corte em rodelas e acrescente ao suco de laranja. 

● Bata para incorporar bem os ingredientes. 

● Sirva. 

 

Vocês sabem quais os nutrientes que têm essas frutas?  

Laranja – é rica em vitamina C, um nutriente essencial ao organismo, pois sua ausência pode levar a 

uma doença (Escorbuto) que leva ao enfraquecimento dos ossos e gengivas. Ela contém grande quantidade de 

fibras que ajudam no bom funcionamento do intestino. Além de ser um alimento in natura. 

Cenoura – possui excelentes quantidades de vitamina C, K e A, que é importante para proteger a visão 

de doenças graves. Na sua carência, podem aparecer alguns sintomas, como, a pele seca, fissura nos lábios, 

entre outras. E também é um alimento in natura. 

As frutas, os sucos de frutas e verduras são bebidas importantes, pois fornecem água e nutrientes para 

o corpo. 
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Agora que você já aprendeu várias coisas sobre os alimentos, responda as perguntas. 

1) Essa receita rende 4 copos. Se você precisar de 20 copos de suco, quantas cenouras e laranjas seriam 

necessárias? 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

2) E caso seja necessário fazer com que a receita renda o suficiente para servir 16 copos. Quantas cenouras 

e laranjas seriam necessárias? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

3) E se você precisar apenas de 1 copo de suco, quantas cenouras e laranjas seriam necessárias? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

4) Por que é importante saber fazer as operações matemáticas para preparar uma refeição? 

 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

5) Qual tipo de suco você consome mais?  

a) Suco da fruta 

b) Suco de caixinha 

c) Suco de polpa 

d) Suco em pó 

 

6) Desses sucos citados, quais você acha que são os mais saudáveis? Por quê? 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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7) Relacione as imagens com a classificação que representa os respectivos alimentos. 

I) In natura (   ) 

II) Minimamente processado (    ) 

III) Processados  (    ) 

IV) Ultra processados (    ) 

 

8) Circule, qual o tipo de alimento (In natura, Minimamente processado, Processados ou Ultra processados) 

que está mais presente em sua casa? 

a- In natura 

    

b- Minimamente Processado 
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c- Processados 

    

 

d- Ultra processados 

      

 

 

Gostaram das atividades da Paulinha e do Bruno? 

Mande um recadinho do coração pra eles! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Fique bem! Estamos com saudades! 

Nos encontraremos no Roteiro 05.  

Bjoooo!!! 

Profª Jane                                                          


