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MATEMÁTICA

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 3
 

As coleções e os cálculos

Atividade 1

Bruno, primo de Juliana, tem uma coleção de figurinhas de jogadores 

de futebol. Seu tio Marcos coleciona selos. Ele é um filatelista.

A filatelia envolve muitos participantes. Em diversos países, ela faz parte dos currículos 

escolares, pela sua importância didática, histórica e cultural. Os selos apresentam 

diferentes imagens que retratam muitos aspectos culturais ou momentos da história de 

uma nação.

Pesquise no Laboratório de Informática sobre coleções de selos. Leia o 
texto: Por que colecionar? Abrafite Super interessante : Coleções: passa-
tempos ou obsessão? ttps://super.abril.com.br/comportamento/colecoes/

Como Bruno e Marcos, milhões de pessoas colecionam diferentes objetos em todo o 

mundo como selos, tampinhas de garrafas, latas, embalagens e até guardanapos. 

1 Você faz ou já fez algum tipo de coleção? Se sua resposta for afirmativa, escreva do que. 

2  Bruno tem 1210 figurinhas de jogadores, entre elas, 340 são jogadores de times 

estrangeiros. Quantos jogadores jogam em times do Brasil? 
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Atividade 2

1
 O grupo de Bruno preencheu uma tabela indicando o tipo de coleção, com o total 

de objetos colecionados. A tabela ficou assim:

Coleção do Grupo Furacão

nome do aluno tipo de coleção quantidade de objetos

Alessandro Bolinha de gude 257

Bruno Carrinhos 198

Janaina
Figurinha da copa do 

mundo
112

Luiza Animais de estimação 135

Cibele Peixinhos coloridos 86

a. Em dupla, leiam os dados da tabela e respondam: Quem tem mais objetos colecionados? 

Quem tem menos? 

b. Quantos objetos Cibele precisa ter para ficar com a mesma quantidade do Alessandro?

c. Qual a diferença entre os objetos colecionados de Luiza e Bruno? 

Resolva de dois jeitos diferentes.
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Atividade 3

Resolva os problemas do seu jeito:

1 Juliana adora seu álbum de figurinhas da Hello Kitty. No início da sua coleção, tinha 

105 figurinhas. Ganhou algumas e ficou com 285. Quantas figurinhas ela ganhou?

2  Bruno tem 276 minicarrinhos. Já seu primo Eduardo tem 174. Quantos minicarri-

nhos Bruno tem a mais do que Eduardo?

3  Juliana tem dois álbuns completos de figurinhas: um de flores do campo e outro 

de animais silvestres. Ela tem 164 figurinhas repetidas de flores do campo e 199 de 

animais silvestres. Quantas figurinhas repetidas ela tem ao todo?
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4
 Bruno também adora colecionar bolinhas de gude. Ele guardava algumas em seu 

pote. Ganhou de presente de aniversário de seu tio Marcos um pote de vidro 

contendo 198 delas. Contou todas as bolinhas e agora tem 302. Quantas bolinhas de 

gude ele tinha antes de ganhar o presente?

5  Pedro faz coleção de selos. Ele organiza-os com muito cuidado, em um álbum que 

cabem 250. Ele colou alguns selos e restam colar 128. Quantos selos já foram colados? 

6  Além de colecionar figurinhas de jogadores de futebol e de minicarrinhos, Pedro 

também tem uma coleção de bolinhas de gude. Ele tem 27 e o seu amigo Bruno tem o 

dobro de suas bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude Bruno tem?
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Atividade 4 

1  Juliana desafiou seu primo Bruno a fazer cálculos. Ele, com receio 

de errar, primeiro estimou o resultado para depois fazer o cálculo. 

Por fim, validou a resposta usando a calculadora. Faça uma estimativa e 

os cálculos. Depois peça a um colega para validar sua resposta usando 

calculadora.

225 + 175

Estimativa: 

Cálculo: 

686 + 304

Estimativa: 

Cálculo:

600 – 335 

Estimativa: 

Cálculo:

234 – 151

Estimativa: 

Cálculo:

726 – 147 

Estimativa: 

Cálculo:

848 + 152 

Estimativa: 

Cálculo:
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2  A calculadora de Bruno quebrou. As teclas numéricas que 

funcionam são 0, 1, 2, 5. Ele precisa verificar a quantidade de mercadorias 

no estoque da loja de seu pai. Ajude o Bruno na sua tarefa. Registre os 

passos que ele pode ter utilizado para fazer os cálculos.

a. No estoque da loja, havia 194 bonecas e chegaram 106 bonecas.

b. No estoque da loja, havia 400 bonés e foram vendidos 234. 

3  Agora Juliana propôs um desafio ao Bruno. Ela perguntou se ele já 

havia multiplicado um número de dois algarismos por 99 e quantos 

algarismos tem esse resultado.

Bruno respondeu: - Acho que tem 3 algarismos.

Ajude Bruno a resolver esse desafio: use uma calculadora e investigue 

a quantidade de algarismos do resultado de multiplicações de números 

de 2 algarismos por 99. Que hipóteses você tem a respeito da quantidade 

de algarismos desses produtos? 
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