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ATIVIDADE

● Letra cursiva



1º AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA

Atenção Pais e Responsáveis!

Nesta semana faremos uma atividade avaliativa que resume o que vocês estudaram desde o

início do ano de 2021 até o momento. Portanto, pedimos que:

• Incentive-os para a realização de todas as avaliações;

• Não façam as atividades por eles;

• Não induzam as respostas;

• Não os deixem nervosos ou apreensivos se perceberem que alguma questão feita

por eles está errada;

• Proporcionem um ambiente tranquilo e silencioso para este momento.

• Elogie-os ao final da avaliação.

Aos alunos:

✔ Façam com calma e atenção;

✔ Pedimos que façam as atividades de forma independente e somente solicitem orientação

dos pais caso tenham dificuldades na leitura das questões;

✔ Escreva do jeito que você sabe;

✔ Calcule do jeito que aprendeu;

✔ Não apague seus rascunhos.

Saber como está o aprendizado de vocês é muito importante para nós!

Vamos lá...
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MATEMÁTICA

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA – 1º BIMESTRE

1) (EF03MA24) Observe as notas que Larissa juntou como resultado de ter guardado

parte da mesada que recebeu nos últimos meses.

Fotos: Reprodução/Casa da Moeda do Brasil/Ministério da Fazenda

O que Larissa quer é conseguir mais uma nota para trocar todas por apenas uma

nota de R $50,00. Qual é a nota que Larissa ainda precisa conseguir?

a) c)

b) d)



2) (EF03MA04) Cada criança está escondendo um número na reta numérica. Descubra

quais números estão escondidos e anote ao lado:

3) (EF03MA02) Enzo e Enrico estão brincando de adivinhar números. Veja as dicas
que cada menino deu.

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora

Responda:

a) Em qual número Enzo pensou? _________________

b) Em qual número Enrico pensou? ________________



4) (EF03MA26) Os alunos do 3º ano da escola de Fernando leram vários livros. Ao
final do ano, os professores fizeram uma pesquisa e perguntaram para cada
aluno: “Entre os livros que você leu, qual foi o seu favorito?”. As respostas
foram contadas e os resultados foram apresentados em um gráfico.

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora

De acordo com o gráfico, responda às questões.

a) Quantos alunos escolheram O diário de Pilar? _________________

b) Qual foi o livro favorito dos alunos?  ________________________

5) (EF03MA06) Em um ônibus escolar havia 25 pessoas. Na primeira parada, 8 pessoas

saíram do ônibus e 10 pessoas entraram nele. Quantas pessoas ficaram no ônibus

depois da primeira parada?

a) 7.

b) 17.

c) 27.

d)  43.



6) (EF03MA27) Um funcionário de um hospital da cidade fez uma tabela registrando
o número de nascimentos nos primeiros meses do ano.

Nascimentos nos dois primeiros meses do ano

Janeiro Fevereir
o

Março Total

Meninas 9 10 ? 26

Meninos 8 7 ? 23

Total ? ? ? ?

a) Complete a tabela informando o número de nascimentos do mês de março
e o total de nascimentos de cada mês.

b) Nasceram mais meninas ou mais meninos em março? Quanto a mais?
_____________________________

c) Nos três primeiros meses desse ano, nasceram mais meninas ou mais

meninos? Quanto a mais?  ______________________

7) (EF03MA05) Na sala do 3º. ano, os materiais esquecidos pelos alunos são colocados

na caixa de “Achados e Perdidos”.

O professor Maurício organizou a caixa e contou 18 borrachas, 22 lápis de cor e 14

borrachas. Quantos objetos havia ao todo na caixa de “Achados e Perdidos” do 3º

ano?

D U

TOTAL



8) (EF03MA23) Veja o horário marcado no relógio da cozinha da casa de Pedro:

Qual é o horário que o relógio está marcando?

a) 2 horas e 10 minutos.

b) 2 horas e 50 minutos.

c) 10 horas e 2 minutos.

d) 10 horas e 10 minutos.

9) (EF03GE04) As paisagens podem sofrer transformações, seja pela ação humana seja

pela natureza. Observe estas duas imagens:

Pedra Furada em Jericoacoara, no Estado do Ceará, em 2016. Teatro Amazonas em Manaus, no Estado do Amazonas, em 2013.

Com base nas fotografias acima e em seus conhecimentos, assinale a alternativa correta.

a) A fotografia A mostra uma paisagem alterada por ação humana, já que podemos

perceber um buraco no meio do rochedo.

b) A fotografia B mostra uma paisagem alterada por ação natural, já que podemos ver

monumentos históricos construídos por seres humanos.

c) Nenhuma das duas paisagens sofreu alterações ao longo do tempo.

d) A fotografia A mostra uma paisagem alterada por ação do vento e da água.



10) (EF03GE06) O desenho abaixo mostra uma sala de aula.

Com base na localização da mesa do professor, que está na frente da turma da classe,

quem são os alunos que ocupam os lugares na primeira fileira?

____________________________________________


