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Nome: __________________________________________________ 
                              
                                                REVISÃO DE MATEMÁTICA 
 
1- Daniel foi ao supermercado com o pai. Veja a lista do que deveriam comprar. Depois, calcule e 
responda às perguntas. 
 

 

 

 

 

a) A manteiga vem embalada em pacotes de 250 g cada. 
 Quantos pacotes eles devem comprar? 
 ______________________________________________ 
 
b) Os vidros de azeitona pesam 150 g cada um. 
Quantos vidros eles devem pegar? 
_______________________________________________ 
 
c) As bandejas de queijo pesam 150 g. 
Quantas bandejas eles devem pegar?  
_______________________________________________ 
 
d) As bandejas de mortadela pesam 100g cada.  
Quantas bandejas eles devem pegar?  
_______________________________________________________________________________ 
 

2- Circule apenas a medida mais adequada. 

a) Comprimento de uma caneta: 15 cm      15 m     15 km 

b) Distância da Terra à Lua: 384000 cm      384000 m      384000 km 

c) Largura da porta da sala de aula: 90 m      90 cm      90 mm 

d) Espessura de uma moeda: 2 cm      2 mm      2 m 

 

3- Durante o período da tarde, Eliane tomou 4 copos de água. 

a) Sabendo que cada copo continha 200 ml de água, quantos mililitros de água ela tomou no período 
da tarde?  
_______________________________________________________________________________ 

b) Ela tomou mais ou menos que 1 litro de água? 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

1 kg de manteiga 

600 g de azeitonas 

1 kg e 500 g de queijo  

500 g de mortadela 

                    Cálculos: 



4- Veja a representação das dimensões oficiais do campo de futebol do Estádio Serra Dourada. 

 
 
                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
Quantos metros uma pessoa percorre ao contornar o campo de futebol com as dimensões oficiais  
do Estádio Serra Dourada?  
 
 
 
 
 

 

 

5- Complete a cruzadinha de acordo com o indicado.  

1- O resultado da adição chama-se __________________________________ 

2- Em 60 x 20 = 1200, a operação é a ________________________________ 

3- O resultado da subtração chama-se ________________________________ 

4- Em 60 – 20 = 40, a operação chama-se _____________________________ 

5- Em 60 + 20 = 80, os números 60 e 20 são as _________________________ 

6- Em 60 + 20 = 80, a operação chama-se _____________________________ 

7- O resultado da multiplicação é o ___________________________________ 

8- O resultado da divisão chama-se __________________________________ 

9- Em 60 : 20 = 3, a operação é a ____________________________________  

 

    1-  o              

2-      p              

3-      e              

 4-     r              

    5-  a              

  6-    ç              

   7-   o              

8-      e              

 9-     s              

                        Cálculo: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


