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MATEMÁTICA 

A folha de revisão você pode fazer das seguintes formas: 

 Imprimir e colar a folha impressa no caderno de Matemática; 

 Copiar no caderno; 

 Estudá-la pelo computador. 

 

O questionário você pode fazer das seguintes formas:  

 Copiar as perguntas e respostas no caderno; 

 Copiar somente as respostas no caderno colocando os números respectivos das questões; 

 Imprimir, responder e colar a folha impressa no caderno de Matemática. 

 

REVISÃO DE MATEMÁTICA – CAPÍTULO 5 

 Na Multiplicação sem reagrupamento fazemos a conta de um número de um algarismo por 

um número de dois ou mais algarismos sem precisar reagrupar, ou seja, não jogar números 

para casa ao lado. 

 Agora, na Multiplicação com reagrupamento fazemos a conta de um número de um 

algarismo por um número de dois ou mais algarismos reagrupando, ou seja, jogando 

algarismos para casa ao lado.  

QUESTIONÁRIO DE MATEMÁTICA – CAPÍTULO 5 

Antes de iniciar as atividades no caderno de matemática, não se esqueçam de colocar o título 

e a data de hoje. 

Título: Multiplicação sem reagrapamento e multiplicação com reagrupamento 

Data: Juiz de Fora, 13 de novembro de 2020. 

1) De acordo com o que você já aprendeu e seguindo as orientações acima, arme e efetue 

as multiplicações. 

a) 2 x 143 =  

b) 3 x 33 = 

c) 4 x 222 =  



  Colégio Equipe – 2020 

Ensino Fundamental – 3° Ano  

                                                                 Professoras: Rejane, Tatiana e Sued 
 

Juiz de Fora, 13 de novembro de 2020 (sexta-feira). 

d) 5 x 10 = 

e) 6 x 101 =  

f) 7 x 14 =  

g) 8 x 239 =  

h) 9 x 99 =  

i) 4 x 185 =  

j) 3 x 27 =  

REVISÃO DE MATEMÁTICA – CAPÍTULO 6 

   Medir o tempo é muito importante e, por isso, surgiram relógios e calendários. Existem várias 

unidades de medida de tempo, como a hora, minuto, segundo, semana, dia, ano, 

década, século, entre outras. 

Para medir a hora, devemos sempre lembrar que 1 dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 minutos e 

que 1 minuto equivale a 60 segundos. 

No relógio analógico o ponteiro grande marca os minutos e o ponteiro pequeno marca as 

horas. 

 A importância do calendário em nossas vidas é imensa pelo fato de que ele organiza as 

atividades humanas tanto no longo quanto no médio e curto prazo. Imagine como seria se 

você vivesse todos os dias sem ter algum tipo de organização; seria muito difícil estabelecer 

metas e ter uma vida planejada. 

Por isso que os calendários são importantes, pois eles nos permitem administrar o tempo. 

No calendário encontramos os dias, as semanas, os meses e o ano. 

 

 O dinheiro é uma espécie de instrumento usado na forma de moedas e notas, utilizado na 

realização de trocas comerciais da sociedade. O dinheiro então serve como um instrumento 

monetário utilizado para realizar trocas comerciais de bens, serviços e todo o tipo de ação sob 

a qual precisamos empenhar um determinado valor. 

 O nosso dinheiro é o real – O símbolo do real é R$. 

https://escolakids.uol.com.br/historia/o-calculo-dos-seculos.htm
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QUESTIONÁRIO DE REVISÃO – CAPÍTULO 6 

Antes de iniciar as atividades no caderno de matemática, não se esqueçam de colocar o título 

e a data de hoje. 

Título: Grandezas e medidas: Tempo e dinheiro 

Data: Juiz de Fora, 13 de novembro de 2020. 

1) As informações nessa frase estão completamente erradas. Reescreva colocando as 

informações corretas. 

Um dia tem 12 horas, 1 hora tem 24 minutos e 1 minuto tem 60 segundos. 

______________________________________________________________________________ 

2) Quais são os meses do ano? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Coloque em ordem os dias da semana. 

Terça – feira   Sábado   Domingo   Sexta – feira 

Quarta – feira   Segunda – feira  Quinta – feira 

 

       1°____________________________________   

       2°____________________________________    

       3° ____________________________________ 

       4°____________________________________     

       5°____________________________________ 

       6°____________________________________ 

       7°____________________________________           
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4) Observe o horário antes do meio-dia e indique como fica cada horário depois do meio-

dia. 

Exemplo: 8 horas – 20 horas. 

a) 7 horas - _______ 

b) 4 horas - _______ 

c) 11 horas - ______ 

d) 2 horas - _______ 

e) 9 horas - _______ 

 

5) Escreva os valores por extenso. 

R$ 35,00 - ___________________________________________________________ 

R$ 19,00 - ___________________________________________________________ 

R$ 78,00 - ___________________________________________________________ 

R$ 250,00 - __________________________________________________________ 

 


