
                                                  

                                                                3º Ano                                                  Nº 06                                                             
                                                        

Nome: ___________________________________________________________  

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

 
Atividades de Matemática  

 
1) - Para montar uma biblioteca itinerante, os alunos de uma escola organizaram os livros 
por assunto, em várias pilhas. Observe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Há quantas pilhas de livros? ______________________________________________  

b) Há quantos livros em cada pilha? ___________________________________________  

c) Há quantos livros no total? ________________________________________________  

d) Indique a multiplicação, a adição e o total de livros correspondentes a essa situação. 

 

_______ X _______ = _______ + _______ +_______ +_______ + _______ = _______  

 
2) - Veja as figurinhas que Luciano colou em uma página de seu álbum. Elas estão em 
disposição retangular, dispostas em linhas e colunas. 
 
a) Conte quantas são e escreva aqui o número total de 
figurinhas nesta página: _______ figurinhas.  
 
b) Agora, complete com números para indicar como podemos 
chegar a esse número fazendo multiplicações. 
 
• São _____ colunas com _____ figurinhas em cada uma. 

• São _____ linhas com _____ figurinhas em cada uma. 

 
c) Indique a multiplicação e a adição mais convenientes e descubra o número total de 
figurinhas nesse caso. 
 
_______________________________________________________________________ 
 



3) - As amigas Lurdes e Mara compraram adesivos para organizar seus cadernos. Lurdes 
comprou 2 cartelas com 9 adesivos em cada uma e Mara comprou 3 cartelas com 7 
adesivos em cada uma. Quem comprou mais adesivos? 
 
      Cálculo                                                      Resposta 
                                                                        ____________________________________  

                                                                        ____________________________________  

 
4) - Olívia e Nina compraram pares de meias e cadernos com os valores abaixo. Olívia 
comprou 5 pares de meias e Nina comprou 4 cadernos.  
       Qual delas gastou mais? 
 
Cálculo                                                   
 

 

 

Resposta:_________________________________________  

 

5) - Considerando os objetos abaixo, calcule e escreva o preço em cada item 
 
a) De 7 estojos. ___________________________  

b) De 5 grampeadores. _____________________ 

 

 
 
 
6) - Dona Marta comprou 7 garrafas de suco como esta e pagou com 1 nota de R$ 50,00. 
Quanto ela recebeu de troco? 

 Cálculo                             
 
 
 
 
Resposta:_________________________________________ 
 
 
7) - Em um jogo de perguntas e respostas, Renata fez marquinhas para cada ponto que 
ganhou. 
Veja ao lado. 
 
 

a) Quantos pontos Renata anotou? ___________________________________________ 

b) Indique a multiplicação correspondente.______________________________________                                 


