SEQUÊNCIA 10
ATIVIDADE 10.1
1. Carlos e André sortearam alguns números:
230

112

246

104

120

250

200

208

296

118

A. Escreva-os em ordem crescente.

B. Agora, é hora de você ajudar André a escrever os números que sorteou em
ordem decrescente.
240

116

238

102

134

250

200

210

298

128

2. Você deve escolher dez números do quadro e escrevê-los em ordem crescente:
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ATIVIDADE 10.2
1. Mateus propôs a Caio que pensasse em dois números cuja soma fosse igual a
100 e os escrevesse nos quadrinhos. Depois, perguntou: será que há somente
uma solução?
+

=

100

2. Caio respondeu que há várias soluções e Mateus pediu que ele escrevesse duas
delas. Veja o que Caio escreveu:
40

+

60

=

100

30

+

70

=

100

3. Mateus observou as duas soluções propostas e escreveu:
40

+

60

=

30

+

70

4. Você acha que está correto o que Mateus escreveu? Explique.

5. Complete os quadrinhos em branco para que a sentença seja verdadeira e
justifique sua resposta.
20

+

30

=

+
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ATIVIDADE 10.3
1. Junto com um colega, façam uma pesquisa e respondam às questões:
A. Como povos antigos faziam para medir comprimentos?

B. Quais unidades de medida de comprimento são mais usadas no nosso
cotidiano?

C. Que instrumentos podemos utilizar para medir o comprimento de objetos ou
pessoas?

D. Qual instrumento de medida utilizamos para medir a altura de nossa sala de
aula?

E. E para medir a distância entre duas cidades?

F. Que relação existe entre o metro e o centímetro?

G. Quantos metros tem um quilômetro?
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ATIVIDADE 10.4
1. Para medir comprimentos, usamos alguns instrumentos de medida, como por
exemplo: régua, fita métrica e trena. Junto com seus colegas, meça os comprimentos
indicados, preencha o quadro e indique se usou uma régua ou uma fita métrica.
Marque um (X) no instrumento utilizado
Resultado

Régua

Fita métrica

Largura da porta
Altura da porta
Sua altura
Altura de um colega
Comprimento da lousa
Comprimento do tampo da carteira
Largura do tampo da carteira
Comprimento de uma caneta
Comprimento de um lápis

A. Você mediu sua altura com a régua ou com a fita métrica? Por quê?

B. A régua é um bom instrumento para medir a altura da porta? Por quê?

A. Compare os resultados das medidas encontradas com os resultados de outro
grupo. O que vocês perceberam? São diferentes ou iguais aos seus?

B. As portas de nossas casas medem normalmente 2,10 m. Há jogadores de
basquete que chegam a medir mais que 2,15 m. Como eles devem fazer para
passar pela porta? Quantos centímetros de diferença há entre porta e um
jogador de basquete?
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SEQUÊNCIA 11
ATIVIDADE 11.1
1. Você já ouviu falar em “o dobro” de um número? Sabe calculálo? Preencha o quadro e comente o que você observa nos
números da coluna “Dobro do número”.
Número

Dobro do número

1

2

2

4

3
4
5
6
7
8
9
10
11

2. Você também já ouviu falar em “metade”? Sabe calculá-la? Preencha o quadro.
Número

Metade do número

2

1

4

2

6
8
10
12
14
16
18
20
22
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ATIVIDADE 11.2
1. Resolva os problemas abaixo. Depois, compare sua resolução com a de um
colega.
A. Jorge coleciona moedas e as
guarda em caixas com 5 unidades
em cada. Se ele tem 6 caixas
completas, quantas unidades sua
coleção tem?

B. Marcos e seu amigo Rodrigo
colecionam moedas antigas. Marcos
tem 16 e Rodrigo tem o dobro.
Quantas moedas tem Rodrigo?

C. Lígia precisa fazer 4 pacotes de
bombons para levar a uma festa
de aniversário. Se ela colocar 6
unidades em cada pacote, de
quantos bombons ela vai precisar?

D. Paula ganhou, em uma festa
de aniversário, 8 brigadeiros.
Renato ganhou o triplo. Quantos
brigadeiros Renato ganhou?

E. Comprei um caderno por 6 reais.
Quanto pagarei por 3 cadernos
iguais a esse?

F. Se Mariana pagou 30 reais por 4
cadernos, quanto pagará por 8
cadernos iguais esses?

TERCEIRO ANO – CADERNO DO ALUNO – VOLUME 1

61

