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Lista de Matemática (1): 

Querida aluno (a), 

 Fazer essa lista no caderno de matemática. Se o caderno estiver na escola, fazer em uma 
folha separada para colarmos depois. 

 Faça com capricho e atenção. 

 

1) Leia o texto e responda à questão: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quantas atividades físicas  são citadas no texto? 

 

2) No clube que Igor frequenta são oferecidas aos sócios  várias modalidades esportivas para a 

prática de exercícios físicos. Na turma de  amigos de Igor; 15 praticam natação, 9 judô, e 12 

basquete. Quantas crianças praticam atividade física na turma de Igor?  

 

3) Roberto tem uma lanchonete dentro do clube, onde procura oferecer aos frequentadores 

lanches saudáveis e nutritivos. Toda semana ele recebe caixas de frutas para preparar suas 

receitas. Nessa semana ele recebeu 24 caixas de laranjas, 12 caixas de uva 117 caixas de 

morango. Quantas caixas de frutas Roberto recebeu ao todo? 

 

 

Atividades físicas 

Para as crianças, qualquer atividade física é bem-vinda. Jogar bola, natação, judô, 

capoeira, karatê, andar de bicicleta, correr, pular corda, entre várias outras, são atividades 

físicas que garantem às crianças mais disposição, melhor convívio social, melhor 

desenvolvimento intelectual e gasto de energia. 

Além de praticar atividades físicas, a criança também deve se alimentar bem. Uma 

boa alimentação inclui muitas verduras, legumes e frutas em seu cardápio. É bom que 

alimentos muito gordurosos, refrigerantes e doces sejam evitados. 



4) Em um domingo, a lanchonete de Roberto vendeu 134 sanduíches de queijo e 123  

sanduíches de ricota. Quantos sanduíches foram vendidos ao todo? 

 

5) Em uma gincana esportiva  realizada no clube, a equipe A marcou 246 pontos e a equipe B 

marcou 212 pontos. Qual foi a diferença de pontos entre as duas equipes? 

 

6) Paula e Sávio são sócios do clube e gostam de ajudar a organizar os livros da biblioteca em 

caixas numeradas. Para isso, eles fizeram etiquetas  para colarem nas caixas. Veja: 

230 240 210 250 200 220 

 

Escreva em ordem crescente os números das etiquetas: 

 

7) Decomponha os números abaixo. Siga o exemplo: 

435- 4 centenas + 3 dezenas + 5 unidades. 

175- 

999- 

682- 

712- 

310- 

 

8) Escreva como se lê cada numeral abaixo: 

78-  

565- 

888- 

201- 

44- 

 

 



9) Complete de acordo com a sequência numérica.  

 

 

 

10) Observe o valor que Lucas tem: 

  

Escreva por extenso o valor total do dinheiro acima. 

 

11) Escreva a quantia correspondente a cada item. 

6 notas de R$ 100,00 e 8 notas de R$ 5,00  

4 notas de R$ 50,00  e 3 notas de R$ 10,00 

7 notas de R$ 100,00  e 10 moedas de R$ 1,00 

3 notas de R$ 10,00 e 5 moedas de R$ 1,00 

 

12) Faça a sequência numérica do 0 ao 50 colocando apenas os números pares. 

0-2-4… 

13) Faça a sequência numérica do 51 ao 99 colocando apenas os números ímpares. 

51-53-55... 

2   8   14 

 10   25  35 

10   40   70 



14) Arme e efetue: 

23 + 45= 

37 + 89= 

45 + 48= 

23 + 86= 

33 - 21= 

46 - 28= 

15) Complete com o antecessor e sucessor de cada numeral abaixo. 

____ 25 ____                                                            ____ 77 ____                          

____ 36 ____                                                            ____ 89 ____ 

____ 44 ____                                                            ____ 99 ____ 

 

 

 


