5º

PLANTAO DE MATEMÁTICA – I BIMESTRE
1- Observe a tabela a seguir, em seguida resolva as atividades propostas.

a) Para comprar o chocolate em barra posso utilizar, quantas moedas de 25 centavos?
____________________________________________________________________________
b) Quantas moedas de 50 centavos e de 1 real utilizaremos comprando pão de queijo, biscoito
e granola juntos?
____________________________________________________________________________
c) Quantas moedas de 5 centavos utilizaremos para comprar o terceiro produto?
____________________________________________________________________________
d) Quanto gastaremos comprando uma unidade de cada produto?
Operação

d.1 – Registre uma forma de pagamento utilizando cédulas e moedas do nosso sistema
monetário.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

2- Veja, mais uma vez, as cédulas do nosso Sistema Monetário.

a) Quantos reais temos no total?
___________________________________________________________________________
b) Por quantas cédulas de 2 reais, posso trocar:
 100 reais? _____________________________________________________________
 170 reais? _____________________________________________________________
 30 reais? ______________________________________________________________
 50 reais? ______________________________________________________________
c) Faça a troca de 20 reais por moedas de 50 centavos e também por moedas de 25 centavos.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
d) Efetue a troca de duas cédulas de 100 reais por cédulas de 5 reais.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3- Registre os produtos e complete corretamente o que se pede:
a) 5 X 9 = ______ para 8 dezenas e meia faltam_____________________________________.
b) 8 X 9 = ______ para 100 faltam ________________________________________________.
c) 4 X9 = ______ mais 7 é igual a ________________________________________________.
d) 9 X 9 = _____ mais 9 é igual a _________________________________________________.
e) 2 X 12 = _____ mais um cento é igual a _________________________________________.
f) 7 X 7 = ______ para 5 dezenas faltam ___________________________________________.

4- Solucione com atenção as situações – problemas.
a) Comprei uma máquina de lavar que custou 4985 reais e um fogão que custou 3565 reais.
Dei 955 reais de entrada e o restante pagarei em cinco prestações iguais. Qual será o valor de
cada prestação?
Operação
Resposta:
_________________________________
_________________________________

b) Numa caixa havia 4 dúzias de maçãs. Quantas maçãs terão em 59 caixas iguais a essa?
Operação

Resposta:

__________________________________
__________________________________

c) Mamãe foi ao shopping com 2000 reais e gastou o triplo de 558 reais. Quanto recebeu de
troco?
Operação

Resposta:

_________________________________
_________________________________

Confira cada cálculo feito com atenção.

