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Atividade de Matemática 
 
1) Observe a caixa de lápis ao lado.  

Escreva multiplicações que permitam responder às perguntas. 

a) Quantos lápis há em 2 caixas completas iguais a esta?  

________________________________________________ 

b) E em 5 caixas completas iguais a esta? 

________________________________________________ 

2) Você sabe que: 

* o dobro de uma quantidade significa duas vezes essa quantidade? 

* o triplo de uma quantidade significa três vezes essa quantidade? 

a) Qual é o dobro de 8? _________________ 

b) Qual é o triplo de 8? __________________ 

c) Qual das duas quantidades dos itens anteriores é maior? ________________________ 

3) Para fazer guirlandas, Aline prepara as armações com 5 palitos de sorvete. 

a) De quantos palitos ela precisará para fazer 6 armações completas? 

________________________________________________________________________ 

b) Agora, Aline fez uma armação, usando 6 palitos de sorvete. Ela vai usar 9cm de fita 

adesiva, em cada palito, para fixar os enfeites. De quantos centímetros de fita adesiva 

Aline precisará par decorar toda essa guirlanda? 

________________________________________________________________________ 

4) Adriana e seus seis primos adoram voleibol. A rede de voleibol da família precisa ser 

reformada, e cada uma das crianças vai contribuir com 4 reais para pagar o conserto.     

    Quanto custará, no total, o conserto dessa rede? 

________________________________________________________________________ 

5) Ricardo tem uma plantação de laranjeiras. São 7 fileiras de laranjeiras e, em cada 

fileira, há 125 laranjeiras.  

     Quantas laranjeiras há na plantação de Ricardo? 

Cálculo       Resposta 

 ________________________________ 

 ________________________________ 



 

6) Para ir de sua casa até a casa da avó, Vitória tem de andar 5 quarteirões. Sabendo que 

cada quarteirão tem 102 metros, e sem levar em conta a largura das ruas, quantos 

metros, aproximadamente, Vitória precisa andar? 

             Cálculo        Resposta  

 ________________________________ 

 ________________________________ 

            ________________________________ 
 
 
 

7) Calcule o resultado de cada multiplicação a seguir. 

 

a) 2 x 17 = __________  

 

 

 

 

 

 

b) 3 x 140 = _________ c) 2 x 225 = __________ 

d) 7 x 22 = ___________ 

 

 

 

 

 

 

e) 5 x 25 = _________ f) 5 x 160 = _________ 

g) 3 x 327 = _________ 

 

 

 

 

 

 

h) 4 x 135 = ___________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

i) 2 x 35 = __________ 

 


