PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATÉ
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Componente Curricular: Matemática
Tema gerador: Livro - O Pneu chorão
Grupo: 5º ano
ATIVIDADE 1
1-Leia a tabela abaixo

Autora: Sandra Aymone

TEMPO MÉDIO DE
DECOMPOSIÇÃO DO LIXO
Papel-2 semanas a 6 meses
Corda-3 a 4 meses
Tecido de algodão-1 a 5 meses
Outros tecidos-de 6 meses a 1
ano
Meia de lã-1 ano
Vara de bambu- 1 a 3 anos
Goma de masca-r5 anos
Madeira pintada - 13 anos

Responda:
Nylon mais de-30 anos
A. Qual material demora mais para se decompor?
B. Qual material demora menos para se decompor?
Metal mais de-100 anos
C. Quanto tempo a mais o plástico leva para se decompor em relação a madeira pintada?
D. Quala diferença de anos da meia lã para o papel?
Latas de-100 a 500 anos
Plásticos-450
anos
2- Os números estão decompostos em forma polinomial. Componha
os números

a- 40x10+9x10+2x1 =

Vidros - 1 milhão de anos
Pneus tempo indeterminado

b- 1x10+3x1 =
c- 3x10+1x9 =
d- 2x100 + 3x30+2x4 =

3-Decomponha os números correspondentes ao tempo de decomposição de alguns materiais.
Consulte a tabela do exercício 1 para resolver.
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Vamos separar o lixo!
Utilizando coordenadas, leve cada material a sua lixeira correspondente. A estrela mostra o
ponto de onde começar.
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Plástico (lápis vermelho)

Papel (lápis azul)

Metal (lápis amarelo)

Vidro (lápis verde)

Andar:
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2x para cima

4x para cima

3x para cima

3x para a esquerda

6x para direita

2x para a direita

10x para a esquerda

8x para cima
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1 x para cima

