
ESCOLA:_________________________________________________________ 

ALUNO(A): _________________________________________Turma:______ 
 

Atividades de MATEMÁTICA 5º ano – UNIDADE 2 
 

 
NÚMEROS – Campo Aditivo 
1 - Resolva:  Em uma fábrica de eletrodomésticos, foi feito o seguinte levantamento do estoque, veja na 
tabela que segue: 
 

Eletrodoméstico Quantidade 

Aparelho de som 2 200 

TV  Smart 2 500 

Forno Micro-ondas 1 800 

Geladeira  1 100 

Lavadora de roupas 1 500 
 
 
 
 
 
 

b) Se forem vendidos 1 000 aparelhos de som, 500 lavadoras de roupas e 800 micro-ondas, quantos 
eletrodomésticos ficariam no estoque, supondo que mais nenhum eletrodoméstico foi produzido? 
 
 
 
 
 
 
R:____________________________________________________________________________________ 
 
PROBABILIDADE – Espaço amostral e chances de acontecimentos 
 

2- Júlio vai retirar uma bolinha da caixa. Observe as bolinhas e responda 
a) Quantas bolinhas têm dentro da caixa?  

R:_______________________________________________ 

b) Qual é a bolinha com mais chances de ser sorteada? 

R:______________________________________________ 

c) Qual é a bolinha com menos chances de ser sorteada? 

R:______________________________________________ 

d) Qual a chance de ele retirar uma bolinha de nº 20?  

R:______________________________________________ 

e) Qual a chance de ele retirar uma bolinha de nº 15? 

R:______________________________________________ 

f) Qual a chance de ele retirar uma bolinha de nº 10?  

R:______________________________________________ 

g) Qual a chance de ele retirar uma bolinha de nº 5?  

R:______________________________________________ 

h)  Qual é a chance de ele retirar uma bolinha de nº 50? Por quê? 

R:___________________________________________________________________________________ 

Responda: 
a) Quantos eletrodomésticos tem no estoque dessa 

fábrica? 
 

 
 
 
 
 
R:________________________________________________ 



ESCOLA:_________________________________________________________ 
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NÚMEROS – Reta numérica 
 

3- Sabemos que no Brasil tem três 
pontos mais elevados. São: o Pico da 
Neblina, o Pico 31 de Março e o Pico da 
Bandeira. A altitude de cada um deles é  
2 .995 m, 2 .974 m e 2 .891 m 
respectivamente. 
 

- Observe a reta numérica e marque nos pontos indicados (dentro dos quadros), a altitude e o nome de cada 
um dos picos brasileiros 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
NÚMEROS – Números racionais: fração como parte de um todo 
 

4- Observe as figuras e complete com a fração da parte que está pintada.      

_____           _____            _____               _____                _____                   _____                     ______        _____ 

  
5 – Pinte em cada figura, a parte que corresponde à fração indicada. 

 

2 880 
0 

2 940 
0 

3 000 
0 


