COLÉGIO AFONSO PENA
Disciplina: Matemática

Curso: 2° Ano

NOTA

Nome: _________________________________ No_______
Estudo Dirigido – Agosto - 2º trimestre
Objetivo: Leitura e interpretação de problemas, tabuada 2 , dobro, adição e subtração, medida de tempo,
capacidade massa e comprimento, agrupamento. .

1) Problema:
a) Dona Formiga deveria trabalhar durante 160 dias durante o verão, mais só conseguiu trabalhar
158dias. Quantos dias ela ficou sem trabalhar?
S.M
Operação

Resposta:__________________________________________________
b) Por dia Dona Formiga colheu 8 folhas bem verdinhas, sua prima colheu o dobro. Quantas folhas sua
prima colheu?
S.M.
Operação

Resposta: _______________________________________________________________

2) Vamos agrupar:

a) Circule as formigas em grupos de com 4.
b) Quantos grupos você formou?
______________________________________________________________________

a) Circule os gafanhotos de 5 em 5.
b) Quantos grupos formou?
__________________________________________________________________
3) Dona Formiga é muito organizada. Marque nos relógios de ponteiros como Dona Formiga organiza
seu dia.
Dona Formiga acorda às 7h 15min. Às 12h 45min, volta para casa para almoçar. Às 15h 20min para
e come um gostoso lanchinho. Às 18h sai do trabalho e vai para casa. Às 21h 30min já e hora de
dormir.
acorda
almoça
lanche

sai do trabalho

dorme

4) Pinte os pares com cores iguais.:
4

2x2
2x4
14

8
2x5

10

2x7

2x6
12

5) Responda:
a) Dona Benta, trabalha na quitanda e pesa tudo na balança. Ela usa a medida de _____________.
b) Dona Xaropinha, trabalha na loja de tecidos. Ela usa a medida de ________________________.
c) A líder do formigueiro trabalha na distribuição de água para todos os formigueiros da cidade. Ela
trabalha com a medida de __________________.
d) Agora pinte os produtos que cada formiguinha vende:
-- Dona Benta - vermelho
-- Dona Xaropinha – azul

6) Arme, efetue e dê a nomenclatura:
a) 284 + 185 + 149 =

c) 267 – 178 =

b) 278 – 185 =

d) 785 – 78 =

