
Goiânia, 22 de maio de 2020. 

Professora: _______________________  Série: _________ 

Aluno (a): ________________________________________ 

 

É um gesto de amor. 

Estudar em casa também pode ser divertido. Aproveite. 

Copiar e responder no caderno de matemática. 

Atividade de Matemática 
 

1- Complete. Cada sequência abaixo é formada por múltiplos de um número. 

Complete com os próximos múltiplos em cada caso. 

 

a) 0, 3, 6, ____, ____, ____, ____ 

 

b) 0, 7, 14, ____, ____, ____, ____ 

 

c) 0, 12, 24, ____, ____, ____, ____ 

 

d) 0, 25, 50, ____, ____, ____, ____ 

 

2- Faça um círculo na resposta correta: 

 

a) 20 é múltiplo de:            3            2            4 

 

b) 16 é múltiplo de:            2            3            8 

 

c) 18 é múltiplo de:            8            4            9 

 

d) 12 é múltiplo de:            5            3            6 

 

3- Uma loja está fazendo uma grande liquidação, reduzindo 15 reais no preço de 

todos os artigos. 

 

- Se uma camisa custava 72 reais, qual o preço após a redução? ______________ 

 

- Se o preço de uma bermuda, após a redução, é de 35 reais, qual era o preço 

original? _______ 



 

- Se você tivesse 100 reais, poderia comprar a camisa e a bermuda nessa 

liquidação? ________ 

 

- Se a sua resposta no item anterior foi sim, quanto você gastaria nessa compra e 

quantos reais lhe restariam? __________________________________________ 

 

4- As expressões numéricas abaixo são bem parecidas, mas têm valores 

diferentes. Qual delas tem o menor valor? Marque com um X. Circule a de 

maior valor.  

 

a) 230 – 30 – 5 x 2 + 10 = 

 

b) 230 – (30 – 5 x 2) + 10 = 

 

c) 230 – 30 – (5 x 2 + 10) = 

 

5- Joana registrou em um gráfico de barras verticais o número de horas de 

estudo em cada dia da semana passada. Complete o gráfico de linha com os 

mesmos dados e, depois responda. 

 

a) De segunda-feira para terça-feira, houve aumento ou diminuição de horas de 

estudo? De quantas horas? ________________________________________ 

 

b) E de quarta-feira para sexta-feira? ___________________________________ 

 


