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MATEMÁTICA 

 

Unidade temática: Grandezas e medidas 

Objetos do conhecimento: Medidas de comprimento, área, massa, tempo, temperatura e 

capacidade: utilização de unidades convencionais e relações entre as unidades de medida mais 

usuais.  

 

As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como 

comprimento, capacidade, massa, entre outros. 

 

A seguir, responda as situações-problema em seu caderno: 

 

1- Os alunos participam do campeonato de futebol da escola. Há três turmas classificadas 

e como são muitos jogadores em cada turma, foi preciso dividir o horário do treino desses 

alunos. A escola recomendou que cada turma tivesse 2 horas de treino por dia e um 

intervalo de 30 minutos de uma turma para a outra. A turma A inicia os treinos às 14h.  

 
Fonte: Freepik.com 

 

A) Que horas a turma A termina o treino? 

 

 

 

B) Qual horário a turma B começa os treinos? 

 

 

 

C) Se a turma C iniciou os treinos com 10 minutos de atraso, que horário eles começaram 

a treinar?  
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2- Gilberto está doente e foi ao médico. O médico prescreveu um remédio para tomar de 9 

horas em 9 horas. O primeiro comprimido Gilberto tomou às 13h. Qual horário deve tomar 

o segundo comprimido? 

        

Fonte: Freepik.com 

  

 

 

3- Laís tem 10 anos e na casa dela, ela tem permissão para assistir televisão durante duas 

2 horas por dia. Veja as opções de programação que ela mais gosta e os horários de 

início e término de cada programa. 

 

Fonte: Freepik.com 

 

Horário do programa Programa 
Período de duração do 

programa 

7h30min às 8h Mundo da Barbie 30 minutos 

9 horas às 9h50min Dia de Brincar 50 minutos 

10h10min às 10h45min Masterchef Mirim 35 minutos 

17h45min às 18h20min Jornal da Bicharada 35 minutos 

 

A) Quais programas Laís poderá assistir de modo que o tempo que ela levará para 

assisti-los sejam exatamente 2 horas? 
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B) E você, já parou para prestar atenção em quantas horas do dia fica assistindo 

televisão? Faça em seu caderno uma tabela e anote os seus programas favoritos, 

tempo de duração e horário de início e termino de cada. Escolha pelo mesmo 3 

programas.  

  

 

C) E responda em seu caderno quem é que passa mais tempo assistindo televisão, você 

ou a Laís? 

  

 

 

4- Simone quer cozinhar um ovo de modo que o ponto da gema seja molinha, por isso o 

tempo de cozimento recomendado é de 5 minutos. Ela colocou o ovo para cozinhar às 

10h37. Cronometrando o tempo, qual horário Simone deverá desligar o fogo para ter o 

ovo cozido como deseja? 

  

 

5- Juliano levou seu filho no médico pois ele estava com uma gripe muito forte. O pediatra 

receitou um remédio para febre, que deverá ser tomado 3 vezes ao dia, ou seja, de 8h 

em 8h, durante uma semana completa. Se a criança tomar a primeira dose às 10 horas 

de segunda-feira, no próximo dia, qual será o primeiro horário que ele tomará remédio? 

 

Fonte: Freepik.com 

 

  

 

6- Agora é com você! 

Elabore e responda uma situação-problema, envolvendo os seguintes itens: 

a) Hora 

b) Brincadeira 

 

Use sua criatividade!  
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Respostas:  

1 a –  A turma A terminará o treino às 16h. 

1 b – A turma B começará o treino às 16h30. 

1c – A turma C iniciará o treino às 18h40. 

2 – O segundo comprimido será às 22h. 

3 a – Laís poderá assistir Masterchef Mirim, Dia de Brincar e Jornal da Bicharada. 

3 b – Resposta pessoal. 

3 c – Resposta pessoal. 

4 – Deverá desligar o fogo às 10h42. 

5 – A primeira dose será às 10h, segunda dose às 18h e a terceira dose será às 2h da manhã. Logo no dia 

seguinte o primeiro horário que tomará o remédio será às 2h da manhã. 

6 - Resposta pessoal. 


