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CARTA ENIGMÁTICA 

 

Você sabe brincar de carta enigmática? Vamos decifrar esta extraída da página 116 do 

nosso livro de Língua Portuguesa? É só olhar o desenho, pensar na palavra e tirar ou 

acrescentar o que está indicado pelos sinais de – ou +. Tente! Se achar necessário, 

solicite auxílio de um adulto. 

 



 

 

 

Nas linhas abaixo, passe a carta para letra cursiva (de mão, manuscrita). Em caso de 

dúvidas, olhe a tabela.  

Dica: Deixe para acentuar as palavras ao término da escrita, na letra cursiva, não 

devemos tirar o lápis do papel até concluir a palavra. 

Não se esqueça dos parágrafos, iniciais maiúsculas quando necessário e da pontuação 

que já está presente no enigma. 
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Subtração com reagrupamento 

Na atividade de ontem vimos como fazer contas de subtração com reagrupamento. 

Na atividade de hoje vamos treinar um pouco o que estudamos. Vamos assistir a esse 

vídeo para relembrar: https://www.youtube.com/watch?v=QAXGJj0uDyQ 

No seu caderno ou em folha impressa, arme e efetue as contas a seguir. 

Lembrando que unidade sempre sobre unidade, dezena sobre dezena e centena sobre 

centena, com a conta bem organizada é mais fácil fazer a conta. 

: 

 a) 71 – 39 =_________ 

 

 

 

 

b) 94 – 37 =_________ c) 63 – 45 =_________ 

d) 54 – 28= _________ 

 

 

 

 

 

e) 80 – 49 = _________ f) 45 – 28 = _________ 

g)450 – 141 = ________ 

 

 

 

 

 

h) 820 – 160 = ________ i) 125 – 82 =_________ 



 

 

 

j) 367 – 308 =_________ 

 

 

 

 

 

k) 610 – 13 =_________ l) 525 – 160 = _________ 

 

 

Bom estudo!! 


