
 

ATIVIDADES DE MATEMÁTICA | 5º ANO 

 

Responda em seu caderno: 

 

1) Realize com atenção as contas a seguir: 

 

a) 4 923 + 1856 = 

b) 19 770 + 5 291 = 

c) 6 000 – 725 = 

d) 9 015- 2 359= 

e) 2 571 x 49 = 

f) 3 581 x 36 = 

g) 725 : 55 = 

h) 1 521 : 13 = 

 

 

2) Leia atentamente as histórias matemáticas e resolva-as: 

 

a) Jorge tinha 3 650 figurinhas e ganhou numa brincadeira 1 825 ontem. 

Com quantas figurinhas Jorge ficou? 

 

Resp.: __________________________________________________ 

 

b) Em uma plataforma digital foram disponibilizados 436 livros, 

organizados em 4 temas diferentes: ação, suspense, comédia e 

contos de fada. Sabendo que todos os temas tem a mesma 

quantidade de livros, quantos livros cada tema possui? 

 

Resp.: __________________________________________________ 

 



 

c) Karina comprou 59 caixas de álcool gel para revender em seu 

mercadinho. Em cada caixa tem 260 frascos de álcool. Quantos 

frascos Karina terá para vender no total? 

 

Resp.: __________________________________________________ 

 

d) Uma sala de cinema tem 48 fileiras com 235 cadeiras em cada fileira. 

Quantas cadeiras há nessa sala de cinema? 

 

Resp.: __________________________________________________ 

 

e) Para um painel escolar formam confeccionadas 189 bandeirinhas 

vermelhas e na cor azul, 115 bandeirinhas a mais do que as 

confeccionadas em vermelho. Quantas bandeirinhas foram feitas para 

esse painel? 

 

Resp.: __________________________________________________ 

 

f) Miguel queria saber qual era a massa (peso) de seu cachorro. Como 

o cão fugia da balança, Miguel teve a ideia de segurá-lo no colo e, 

então, subir com ele na balança, que acabou registrando 53 kg. 

Depois de soltar o cachorro, subiu na balança novamente e, dessa 

vez, a massa registrada foi 36 kg. Qual é o peso do cachorro? 

 

Resp.: __________________________________________________ 

 

 

 



 

3) De acordo com o raciocínio de Carl Friedrich Gauss, você aprendeu como 

calcular a soma de vários números de forma mais rápida. 

 

Agora é a sua vez! 

 

a) Calcule a soma dos números de 1 até 20. 

 

b) Calcule a soma dos números de 21 até 40. 

     

 

4) Ao brincarmos e aprendermos conceitos matemáticos – com o jogo "Que 

número é esse?" –, resolvemos muitas situações-problema, de forma 

lúdica e divertida! 

 

Vamos praticar? 

 

a) Penso em um número que, somado com seu triplo, resulta em 120. 

Que número é esse? 

 

b) Tiro um certo número de 1500 e obtenho 750. Que número é esse? 

 

c) Agrego 200 a um certo número e obtenho 565. Que número é esse? 

 

  

 


