
  
                                                                  3º ano                                                       Nº 03                 

                                                                     
Nome: ___________________________________________________________ 

Atenção – Esta atividade será feita com a professora na aula. 

 
Atividades de Matemática 

 
1) - Complete e escreva a multiplicação adequada. 
 
a) Quantas janelas há no prédio? 

________ andares. 

________ janelas por andar. 

_____ X _____ = _______  

Há _______ janelas no prédio. 

 
b) Quantos bombons há na caixa? 

________ fileiras. 

________ bombons por fileira. 

_____ X _____ = _______  

Há _______ bombons na caixa. 

 
c) Quantos alunos há na classe? 

________ fileiras. 

________ alunos por fileira. 

_____ X _____ = _______  

Há _______ alunos na classe. 

2) - Escreva uma multiplicação para cada figura. 

 

 
 
       _____ X _____ = _______                                    _____ X _____ = _______   



3) - Descubra o número de quadradinhos de cada figura usando uma multiplicação. 

 

______ X ______ = ______                          
            ou                                                           

______ X ______ = ______   
 
             

 

 
4) - Quantas figuras há em cada quadro? Calcule escrevendo as duas multiplicações 
correspondentes. 

 

______ X ______ = ______                          
             

             ou                                                           

______ X ______ = ______   

 

______ X ______ = ______                          
             

             ou                                                           

______ X ______ = ______   

 
 
 
5) - Pinte os quadradinhos de acordo com a multiplicação indicada. 
 

 
 
 
 
 

   

   

   

   

  

  

  

_____ X ______ = ______                          
            ou                                                           

_____ X ______ = ______   



 
6) - Escreva uma multiplicação para indicar o número de quadradinhos de cada cor. 
 

 
 

__________________   ________________    __________________  
 

_________________     ________________  
 
7) - Ivete colou suas fotos em um álbum. Em cada página, cabem 6 fotografias, e o álbum 
ficou com 4 páginas completas.  
      Quantas fotos Ivete colou em seu álbum?  
 
          Cálculo                                                  Resposta 
                                                                        ____________________________________  

______ X ______ = ______                           ____________________________________  

 
8) - Helena ganhou R$ 5,00 de seu padrinho e Luís ganhou 8 vezes esse valor. 
      Quanto Luís ganhou? 
 
          Cálculo                                                  Resposta 
                                                                        ____________________________________  

______ X ______ = ______                           ____________________________________  

 
9) - Um edifício tem 4 andares. Em cada andar, há 5 apartamentos.  
      Quantos apartamentos há no edifício? 
 
 
         Cálculo                                                  Resposta 
                                                                        ____________________________________  

______ X ______ = ______                           ____________________________________ 


