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Bom dia. Faça um PODCAST do texto abaixo e envie no class.

Dicas: durante a leitura respeite as pontuações.

Texto: A VIDRAÇA



ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA LAVÍNIA DE FIGUEIREDO ARNONI
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Componente Curricular: Matemática Entregar devolutiva no Classroom

Vamos resolver situações problemas no caderno. Faça as operações matemáticas e
assinale a resposta correta.

1 - Felipe passou por 5 níveis, em um jogo no computador. Em cada nível ganhou
105 pontos. Quantos pontos ele conseguiu ao todo?

A - Ele conseguiu 105 pontos em cada nível.

B - Foram 120 pontos ao todo.

C - Ao final de 5 níveis ele conseguiu 505 pontos

D - Ele conseguiu 525 pontos.

2 - A gaveta de meu irmão é uma bagunça. Lá estão espalhadas 4 dúzias de
figurinhas novas do álbum do São Paulo com 120 figurinhas velhas para “bater
bafo”. Quantas figurinhas estão espalhadas na gaveta?

A - São 160 figurinhas que estão espalhadas.

B - Na gaveta tem 120 figurinhas espalhadas.

C - Na gaveta do meu irmão tem 168 figurinhas espalhadas.

D - São 48 figurinhas espalhadas na gaveta.

3 - No armário de minha classe estão guardadas 4 caixas de giz. Três das caixas têm
48 gizes, em cada uma. Da outra, a professora já gastou metade dos gizes. Quantos
gizes estão guardados?

A - No armário da professora estão guardados 192 gizes.

B - Estão guardados 216 gizes

C - A professora tem guardado 168 gizes.

D - No armário da professora tem guardado 156 gizes.



4 - Juntando todas as meninas de minha escola, formariam 6 classes com 35 alunas
em cada uma. Quantos são os meninos de minha escola, se ao todo ela tem 405
alunos?

A - São 370 meninos.

B - Na minha escola tem 225 meninos.

C - Ao todo são 364 meninos.

D - Na minha escola estudam 195 meninos.


