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PLANTÃO DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE
1- Vimos que a adição apresenta algumas propriedades. Assim, de acordo com o que estudamos
identifique escrevendo o nome da propriedade que foi aplicada em cada uma das adições a seguir.
a) 105 + 294 = 399 294 + 105 = 399
b) 190 + ( 40 + 120) = 350

(190+40) + 120= 350

c) 4556 + 0 = 4556
d) 507 +1035 = 1542

1035 + 407 = 1542

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2- Complete com o que falta nas multiplicações. Depois escreva qual propriedade foi aplicada.
a) 12 X 15 = __________ 15 X ______ = 180 Propriedade _____________________________
b) ( 8X ____ ) X 3 = 240 8 X ( 10 X ___ ) = ________ Propriedade _______________________
c) 1 X 9435 = __________ 9435 X 1 = ____________ Propriedade ________________________
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Agora, solucione as situações-problema que envolvem o uso das quatro operações.
a) Ontem, eu juntei mais 540 figurinhas à minha coleção, que já tinha 1920. Amanhã vou comprar mais
180. Com quantas figurinhas eu ficarei depois de amanhã?
Operação

Resposta
_______________________________________________

b) Em uma hora o professor Adriano consegue correr 9 920 metros e tio Dênis consegue correr 12 152
metros. Quantos metros tio Dênis corre a mais do que o professor Adriano em uma hora?
Operação

Resposta
_______________________________________________

c) No domingo fui à livraria Saraiva e comprei 12 livros. Se cada livro custou R$ 234,55, qual foi o valor
da minha compra?
Operação
Resposta
__________________________________________

d) Tia Rachel e suas cinco amigas compraram um presente para presentear uma amiga que iria se casar. O
presente 3642 reais e o valor será dividido igualmente entre elas. Quanto cada uma irá gastar com o
presente?
Operação
Resposta
_________________________________________________

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Complete de acordo com o número de faces que nome recebe os seguintes poliedros.
a)
b)
c)
d)
e)

O ____________ é formado por seis faces.
O ____________é formado por sete faces.
Sou um poliedro com 12 faces. Portanto sou o _______________.
Se tenho nove faces, sou o _______________.
Tenho oito faces. Sou o _______________.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Determine os produtos das seguintes multiplicações.
a) 915 X 12 = ______________
b) 6890 X 45 = _____________
c) 49687 X 13 = ____________

Confira sempre cada cálculo feito e respostas registradas.
Torço pelo seu sucesso!

