
RETORNO - 
MATEMÁTICA
Problemas das páginas 130 e 131



PÁGINA 130

1) Lembrem de sempre anotar 
primeiro quais são as informações 
que o problema está 
compartilhando e o que ele está 
“pedindo”.

Dica: 
- Sempre quando temos problemas 
envolvendo o mês devemos 
considerar que ele tem 30 dias.
- Percebam que o problema tem três 

perguntas diferentes.

2) Neste problema é importante 
lembrar das informações que vimos na 
ficha de medidas, lembrando a 
comparação entre a quantidade em 
litro e em mililitros.



PÁGINA 130

3) Neste exercício ele está 
relacionando medida de 
massa com fração, como na 
atividade da ficha de medidas. 
Para resolver este problema 
antes precisamos saber 
quantos quilos tem em uma 
tonelada, depois saber quanto 
teria em ¼ de tonelada. Tendo 
essas informações é agora 
preciso saber quanto terá no 
total dos sacos para só então 
ser possível compararas duas 
quantidades.



PÁGINA 131
4) Tendo aqui o mesmo desafio do 
exercício anterior de comparar quilos 
e toneladas, precisamos saber 
quantos quilos tem uma tonelada. 
Aqui tem mais de uma resposta, se 
você quiser, pode completar seu 
exercício colocando as duas 
respostas e deixando-o ainda mais 
completo.

5) Se eu já sei quanto custa 500g e 
eu preciso de 1,5kg, que conta 
preciso fazer? Quantas vezes 500s 
cabem dentro de 1,5kg? Sabendo 
desta relação e do valor de 
quinhentos gramas, conseguimos 
alcançar o resultado proposto.



PÁGINA 131
6) Para chegar neste resultado eu 
preciso saber quantos mililitros uma 
criança de 45kg precisa tomar. Como 
ele propõe contas com número 
decimal, quem fez vale pelo desafio, 
mas era só uma proposta para 
refletir e tentar uma solução. 

7) Apesar de aparecer números com 
vírgula, aqui já estamos tratando da 
medida que estamos mais 
acostumados a trabalhar, com litros 
e mililitros, grama e quilogramas.
Lembrando:

1 Litro = 1000 mililitros
1 quilograma = 1000 gramas
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