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VAMOS DAR TEMPO AO TEMPO

vamos dar tempo ao tempo
1

Reúna-se com três ou quatro colegas e converse com eles sobre as unidades
de medida de tempo que vocês costumam usar no dia a dia. Depois faça uma lista
contendo todas as unidades de medida de tempo que vocês conhecem, ordenando-as da unidade que mede o período mais longo até aquela que mede o período
mais curto.

2

Como as pessoas marcavam o tempo antes da invenção dos instrumentos
de que dispomos atualmente? Converse com os colegas e a professora, ou o professor, sobre essa questão e depois registre as conclusões.

3

Escreva o nome de alguns instrumentos que usamos para medir o tempo
hoje em dia.

Nicole Ferreira da Paixão
EM Manuel Lisboa
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Dados do mapa © 2016 Google

Manuela Cavadas

Os relógios como conhecemos e
usamos atualmente são uma invenção
relativamente recente, mas a utilização
de instrumentos para medir o tempo é
bem antiga. Há milhares de anos, observar o movimento da sombra projetada por um objeto era uma forma de medir o tempo, constituindo o mecanismo
dos relógios de sol.
Outro tipo de relógio usado pelos povos da antiguidade era a ampulheta, ou
relógio de areia. O instrumento é composto de dois bulbos de vidro, unidos
por um tubo curto e estreito, e contém
areia. A quantidade de areia é cuidadosamente medida para que caia do bulbo
de cima para o bulbo de baixo numa
porção exata de tempo a cada vez que
a ampulheta for virada.
Em Salvador, entre as avenidas Simon Bolivar e Octávio Mangabeira,
você encontra um relógio de sol feito de granito e medindo 4 metros de altura.
Ele indica as horas por projeção de sombras, das 6 às 18 horas.

Kjell Brynildsen/iStockphoto

curiosidade

Fonte: O relógio através do tempo, disponível no site A relíquia (http://goo.gl/eDx49l),
acesso em 5/5/2016
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4

Que limitações apresentadas pelos relógios de sol e pelas ampulhetas os
levaram a ser substituídos por outros tipos de relógio?

5

Observe o relógio:

Agora leia as afirmações abaixo e, junto com o colega de dupla, decida se são
verdadeiras ou falsas. Depois assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso).
a) (__) Com um relógio como este podemos marcar somente 12 horas de um dia.
b) (__) O tempo que o ponteiro grande leva para se mover de um número até o
		
próximo é de uma hora.
c) (__) O tempo que o ponteiro pequeno leva para se mover de um número até o
		
próximo é de uma hora.
d) (__) O tempo que o ponteiro grande leva para dar um giro completo no mostrador
		
do relógio é de uma hora.
e) (__) Este relógio está marcando 2 horas em ponto.
f) (__) Um minuto é o tempo que o ponteiro grande leva para se deslocar de um
		
pontinho ao seguinte.
g) (__) O ponteiro vermelho marca os segundos. Ele leva 60 segundos para dar
		
uma volta completa no mostrador.
h) (__) Sessenta segundos equivalem a 1 minuto.
i) (__) Uma hora corresponde a 12 minutos.

6

Complete a tabela a seguir com as informações que faltam.

Minutos

Horas
(grupos de 60 minutos)

Minutos restantes

123
96
5

15

6

10

225
3º BIMESTRE
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7

Com a ajuda dos pais ou de outro adulto, registre no quadro abaixo o horário
de algumas das atividades de sua rotina diária.
Atividade

Horário

Acordo e levanto da cama.
Começo a almoçar.
Termino de almoçar.
Vou para a cama dormir.
Saio de casa para ir à escola.
Chego à escola.
Saio da escola depois das aulas.
Compare os registros com os de seus colegas e verifique se os horários são parecidos ou se há muita diferença entre eles.

8

Agora use os dados que você registrou na tabela da atividade 7 para calcular:

a) O tempo que você passou na cama, desde quando foi se deitar até o horário em
que se levantou, pela manhã.
b) O tempo que você gastou para almoçar.
c) O tempo que você gastou no deslocamento entre sua casa e a escola.
d) O tempo que você gastou no deslocamento entre a escola e a sua casa.
e) O tempo que você ficou na escola.
f) O tempo total gasto em todas as atividades.

9

Agora converse com um colega sobre as respostas que deram para cada
item e verifique, com o auxílio de uma calculadora, se estão de acordo em relação
aos cálculos que fizeram. Se houver desacordo, refaçam os cálculos.

Gabriel Santos Braga
EM Casa da Amizade
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10

Considerando o tempo total gasto nessas atividades, quantas horas do dia
ainda lhe restaram?

11

Resolva os problemas a seguir.

a) Pedro dirige uma van que percorre os pontos turísticos da cidade. Num dos passeios, ele pegou os turistas no Farol da Barra para levá-los até o Dique do Tororó. A
van saiu do Farol da Barra às 10h20 e gastou 35 minutos no trajeto até o dique. Qual
foi o horário de chegada?

b) Em outro passeio, Pedro levou os turistas ao Projeto Tamar, na Praia do Forte.
A van saiu do hotel no Rio Vermelho às 8h45 e chegou ao Projeto Tamar às 10h35.
Quanto tempo durou a viagem?

c) Na volta para Salvador, depois de viajar 40 minutos, a van fez uma parada na Praia
do Busca-Vida. Sabendo que os turistas chegaram a essa praia às 17h10, descubra
em que horário eles saíram do Projeto Tamar.
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d) Pedro vai visitar sua mãe em Porto Seguro e já comprou a passagem de ida:

IA
ODOVIÁR
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S
A
P
E
D
BILHETE
)
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Intermunic
/ Porto S
)
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2016
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a
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A
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D
A
G
E
H
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0
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0
:3
7
0
ta:
Hora previs
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POLTRONA
5
0
:
MA
PLATAFOR
R$ 189,10
A
IF
R
A
T
001
R$ 4,47
A
002 TAX
R$ 3,55
GIO
…………
003 PEDÁ
……………
…
…
…
…
…………
R$ 197,12
TOTAL:

De acordo com as informações registradas nesse bilhete, calcule o tempo de
duração da viagem.

Renan Cerqueira Oliveira
EM Casa da Amizade
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que número usar?
1

Leia o texto a seguir e converse com um colega sobre a situação relatada.

Voltando para casa depois do trabalho, a professora Maria passou em frente
a uma vidraçaria e lembrou que precisava comprar um vidro para proteger o
tampo de madeira de uma mesa de casa. Como não sabia as medidas da mesa,
mandou uma mensagem de texto para o celular do filho com o seguinte pedido:
Pedro, querido, preciso que você me diga qual é o comprimento do tampo da
mesa quadrada da sala, que está ao lado do sofá. Estou esperando na loja para
encomendar uma cobertura de vidro. Obrigada. Bjs.
Quando recebeu a mensagem, Pedro procurou uma régua ou fita métrica para
medir o tampo. Em seguida, eles trocaram as seguintes mensagens:
Pedro: Não vai dar, não achei nada para medir.
Maria: Veja na mesa da cozinha, onde eu estava trabalhando pela manhã.
Pedro: Só tem os palitos de picolé que você comprou para levar para a escola.
Maria: Pode medir usando os palitos, pois tenho alguns comigo também.
Pedro: OK, aguarde.
Pedro mediu, mas não soube como escrever a medida para a sua mãe. Veja
na ilustração a medição feita por ele:

Como poderia ser o texto do Pedro para
comunicar o resultado da medição?

2

Depois de pensar bastante, Pedro escreveu a mensagem abaixo, mas acabou apagando-a antes de enviar:
São mais que 5 palitos de comprimento.
Você acha que a informação escrita por ele estava errada? Por qual motivo ele pode
ter desistido de enviar esse texto?
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3

Pedro então pensou em escrever que a mesa tem menos que 6 palitos de
comprimento. O que você pensa sobre esse texto? É melhor do que o anterior?
Com base nele, Maria consegue encomendar o vidro do tamanho certo? Justifique.

4

Veja o texto finalmente enviado por Pedro:

Mais que 5 e menos que 6 palitos de comprimento.
Com base no texto de Pedro, assinale as alternativas com V (verdadeiro) ou F (falso).
a)_(__) A informação desse texto é menos precisa do que a do primeiro (São mais
que 5 palitos de comprimento).
b)_(__) Essa informação é mais precisa do que simplesmente escrever que a mesa
tem menos do que 6 palitos de comprimento.
c)_(__) Essa informação está errada porque, depois do 5, vem o 6 e não pode
haver um comprimento entre 5 e 6 palitos.
d)_(__) Essa informação equivale a dizer que a mesa tem 5 palitos e mais um
pedaço de palito de comprimento.
e)_(__) Com essa informação, Maria poderá encomendar o vidro de forma que
encaixe exatamente na mesa (com o comprimento exato).
f ) _(__) Essa informação é insuficiente porque é necessário informar também a
largura da mesa.

5

A ilustração a seguir mostra a parte do sexto palito que ficou sobre a mesa.

Observe a parte do palito destacada em vermelho. Seria correto afirmar que a mesa
mede 5 palitos e meio? Justifique.

3º BIMESTRE
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6

Levando em conta que Pedro não tem nenhum instrumento convencional para
medir, como ele poderia especificar a medida do palito que ficou sobre a mesa?
Registre as ideias e depois compare com o que seus colegas escreveram.

curiosidade

Há cerca de 5 mil anos, os egípcios se depararam com um problema semelhante ao enfrentado por
Pedro. As terras às margens do Rio
Nilo foram repartidas entre os agricultores, mas, com as cheias do
rio, parte delas era perdida e não
se sabia mais qual pedaço pertencia a cada um. Era preciso medir e
estabelecer novamente as divisões.
Essas medições eram realizadas pelos agrimensores do Estado, também conhecidos como estiradores de cordas, porque as usavam como unidades de medida.
Acontece que nem sempre a medição resultava em um número exato, sendo necessário fracionar a unidade de medida. Acredita-se que foi nesse contexto que se
desenvolveu a ideia de fração.

7

Discuta com os colegas e a professora, ou o professor, o que significa fracionar. O que é uma fração? Em que situações do nosso dia a dia usamos frações?
Escreva um pequeno texto registrando as conclusões dessa discussão.

8

Quando Maria pediu que Pedro especificasse o tamanho do pedaço do sexto
palito que ficou sobre o tampo da mesa, ele escreveu a seguinte mensagem:
Metade da metade.
a) Em quantas partes iguais você deve dividir o palito para obter metade da metade?

16
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b) Você acha que dessa forma Pedro conseguiu especificar com precisão a fração
do palito que ficou sobre a mesa? Explique.

c) E se a fração do palito que ficou sobre a mesa fosse menor (igual à mostrada na
ilustração abaixo)? Como poderíamos especificar de que fração se trata?

9

Veja nas ilustrações abaixo como especificamos as frações, denominando-as
de acordo com o número de partes em que um todo foi dividido.
metade ou um meio

sexta parte
ou um sexto
sexta parte
ou um sexto

sexta parte
ou um sexto

sexta parte
ou um sexto

oitava parte ou
um oitavo

oitava parte ou
um oitavo

arte
da p
egun avos
s
a
décim um doze
ou

décim
a seg
dé ou um d unda part
oze a
e
cim
vos
ou a
um se
g
do un
ze da
av pa
os rte

parte
unda os
a seg
av
décim um doze
ou

sexta parte
ou um sexto

oitava parte ou
um oitavo

décim
a se
g
u
dé ou um do nda parte
ze av
c
os
ou ima
u s
e
m
g
do un
z da
e
av pa
os rte

sexta parte
ou um sexto

oitava parte ou
um oitavo

décim
as
ou um egunda p
art
doze
c
avos e
ou ima
um se
g
do un
ze da
av pa
os rte

oitava parte ou
um oitavo

dé

oitava parte ou
um oitavo

quarta parte
ou um quarto

arte
da p
egun avos
s
a
décim um doze
ou

oitava parte ou
um oitavo

quarta parte
ou um quarto

parte
unda os
a seg
av
décim um doze
ou

oitava parte ou
um oitavo

quarta parte
ou um quarto

décim
a
s
e
g
dé ou um d unda part
oze a
e
c
vos
ou ima
um se
g
do un
d
z
e ap
av a
os rte

quarta parte
ou um quarto

metade ou um meio

Que nome você daria às frações de cada inteiro abaixo?
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10

Use o que você já sabe sobre frações para resolver os problemas a seguir com
um colega. Depois comparem as soluções com as registradas pelas outras duplas.
a) Maria trouxe uma pizza de calabresa para o jantar. Ela comeu três oitavas partes
da pizza e Pedro comeu quatro oitavas partes. Eles comeram a pizza inteira? Expliquem como vocês descobriram.

b) Pedro e João mediram o comprimento de suas carteiras usando palitos e registraram os resultados da medição da seguinte forma:
Pedro: 4 palitos e mais três quartos de um palito.
João: 4 palitos e mais seis oitavos de um palito.
As carteiras dos dois meninos têm tamanhos diferentes? Expliquem a resposta.

c) Pedro contou a João que ele e a mãe comeram seis quartos de chocolate. João
disse que ele estava errado, pois um chocolate só pode ter quatro quartos. O que
vocês pensam sobre isso? É possível comer seis quartos de chocolate? Expliquem.

d) Observem o gráfico à esquerda. Ele mostra as porções de água e de terra em
nosso planeta.

Água
Terra
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De acordo com o gráfico, assinale com um X somente as afirmativas corretas.
a) (_ _) Menos da metade da superfície do planeta é coberta por terra.
b) (_ _) Água e terra cobrem metade do planeta cada um, pois a figura está dividida
em duas partes.
c) (_ _) A água cobre mais da metade da superfície do planeta.
d) (_ _) Somente um terço da superfície do planeta é coberto por água.
e) (_ _) Dois terços da superfície do planeta são cobertos por água.

QUE NÚMERO USAR?

11

Observe o calendário.
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O calendário marca o período de UM ANO. O ano pode ser fracionado de diferentes
formas. O SEMESTRE é uma fração do ano. Qual é a fração do ano representada
pelo semestre?

12

Reúna-se com três colegas e descubram outras relações fracionárias que
podem haver em um calendário. Usem uma folha à parte para escrever todas as
relações que vocês descobriram (não é preciso especificar a fração em cada caso).

13

Comparem a lista que vocês fizeram com as das outras equipes. Depois
montem, coletivamente, uma única lista contendo todas as relações fracionárias
registradas em classe. A professora, ou o professor, fará o registro em um painel.

14

A professora, ou o professor, distribuirá ou escreverá no quadro uma lista
de relações fracionárias, feita por alunos de um 4º ano, usando como base um
calendário. Numa folha à parte, escreva a fração correspondente a cada item.
3º BIMESTRE

19

15

Circule todos os números que aparecem na receita abaixo.

TORTA DE CEBOLA
Ingredientes
Massa
• 2 xícaras de farinha de trigo
• 3/4 de xícara de margarina derretida
• 1/2 colher (sopa) de sal
Recheio
• 1/2 quilo de cebola
• 2 colheres (sopa) de azeite
• 1 1/2 colher (sopa) de amido de
milho
• 3 ovos
• 1 lata de creme de leite
• sal a gosto
• 3/4 de xícara de queijo ralado

Modo de fazer
Massa
Junte os ingredientes e amasse com os dedos até obter uma
mistura homogênea.
Recheio
Descasque e corte as cebolas em rodelas. Coloque o azeite em uma
panela e frite as rodelas de cebola, mexendo de vez em quando até
que fiquem macias. Misture o amido e desligue o fogo. Deixe esfriar,
depois misture os ovos, o creme de leite e o sal.
Monte a torta espalhando a massa sobre o fundo e as laterais de
uma fôrma redonda de fundo removível, formando uma camada
fina. Despeje o recheio sobre a massa e finalize colocando o queijo
ralado por cima. Leve ao forno e deixe assar em temperatura baixa
por aproximadamente 45 minutos.

16 Discuta com os colegas e a professora, ou o professor, sobre as questões a

seguir antes de escrever as respostas.
Os números que vocês circularam são todos do mesmo tipo? Por quê?

Como se leem os seguintes números dessa receita?
• 3 de xícara
• 1 quilo
4

•

1
2

2

colher

•1

1
2

colher

17

Pedro e João têm opiniões diferentes sobre a seguinte questão proposta pela
professora, ou pelo professor.
A parte pintada na ilustração à esquerda mostra quanto Camila comeu de uma
pizza: que fração da pizza ela comeu?

PEDRO

20
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JOÃO
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Qual dos meninos está errado? Explique.

18

Responda às questões a seguir e justifique a resposta.
1

a) Pedro comeu 4 de chocolate e João comeu
comeu mais chocolate?

1
6

desse mesmo chocolate. Quem

b) Bruna tem 13 chocolates para dividir entre 4 crianças. Ela pode dividi-los igualmente entre todos sem restar nada?

c) Maria tem 3 chocolates e quer reparti-los entre 4 crianças. Como ela pode fazer
isso de forma que todos ganhem a mesma quantidade de chocolate e não sobre
nada?

3º BIMESTRE
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curiosidade

O centavo é uma fração do real, a moeda brasileira. O
1
centavo é a centésima parte do real ( 100
), pois são necessárias 100 moedas de 1 centavo para compor 1 real. Note
que a palavra centavos termina com avos, a mesma expressão usada para denominar as frações nas quais o inteiro em
questão foi dividido em mais do que 10 partes iguais (como
doze avos, quinze avos, vinte e quatro avos etc.).

19

Que fração do real cada uma das moedas abaixo representa? Responda
usando número fracionário.

Moeda

Fração
do real

20

Você e seus colegas exploraram diferentes frações do ano, mas será que
um ano pode ser, ele mesmo, fração de algum outro período de tempo? Converse
sobre essa questão com os colegas e a professora, ou o professor, e registre os
períodos de tempo dos quais o ano pode ser uma fração.

21

Use o que você aprendeu nas atividades anteriores para analisar cada afirmativa a seguir e assinale-as com V (verdadeiro) ou com F (falso).
1

a)_(__) Um ano corresponde a 10 de uma década.
b)_(__) Um biênio é a metade de uma década.
2
c)_(__) 10 de um século são 50 anos.
2
d)_(__) 2 anos são 100 de um século.
e)_(__) 2 semestres correspondem a 12 biênio.
f)_ (__) 5 décadas correspondem à metade de um milênio.
1
g)_(__) 4 de um milênio são 250 anos.
h)_(__) 1 de século são 25 anos.
4

Christine Joy Oliveira Sabio
EM Permínio Leite
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um giro,
meio giro,
um quarto
de giro...
3º BIMESTRE
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um giro, meio giro,
um quarto de giro...
1

a) Você conhece os esportes mostrados nas fotos? Conhece algum local em Salvador onde eles podem ser praticados?
b) Todas as fotos mostram manobras sendo executadas pelos atletas. Você conhece manobras relacionadas a esses esportes? Quais são elas?

2

Se você tivesse de reproduzir uma dessas manobras no chão usando o próprio corpo, o que você poderia fazer? Descreva os movimentos.

24

MATEMÁTICA - 4º ANO

Noraznen Azit/iStockphoto
RASimon/iStockphoto

Oktay Ortakcioglu/iStockphoto

OSTILL/iStockphoto

BraunS/iStockphoto

Veja os esportes mostrados nas fotos abaixo e converse com um colega
sobre as questões propostas.

UM GIRO, MEIO GIRO, UM QUARTO DE GIRO...

3

Compare as ilustrações apresentadas em cada quadro abaixo e converse
com seu colega de dupla sobre as questões a seguir antes de respondê-las.
A

B

C

a) O que há de comum e de diferente entre as duas imagens mostradas em cada
quadro?

b) Como você poderia descrever o tipo de giro mostrado em cada quadro diferenciando-os entre si?

4

Uma criança será escolhida para percorrer uma trajetória dentro da sala de
aula. Ela deve ficar em pé bem próxima ao quadro (de frente para ele) e só poderá
se movimentar seguindo comandos dados por você e os colegas, que devem ser
passos ou giros. Quais os comandos necessários para que esse aluno chegue até
a porta da sala? Registre-os abaixo:

3º BIMESTRE
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5

Desenhe a trajetória de acordo com os comandos registrados abaixo, considerando que a passagem de um quadradinho a outro corresponde a um passo.

COMANDOS
1. Avance 5 passos para a frente.
2. Faça um giro de 1 de volta para a direita.
4
3. Avance 2 passos para a frente.
4. Faça um giro de 14 de volta para a esquerda.
5. Avance 3 passos para a frente.
6. Faça um giro de 18 de volta para a esquerda.
7. Avance 4 passos para a frente.
Agora compare a trajetória que você desenhou com a dos colegas e, se houver
diferenças, discutam sobre elas.

6

Nas atividades anteriores, vocês trabalharam com giros de uma volta
completa, 12 volta, 14 de volta e 18 de volta. Converse com os colegas e com a
professora, ou o professor, sobre como seriam os seguintes giros:
2 de volta.
8
6 de volta.
8
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4
de volta.
8
8 de volta.
8

UM GIRO, MEIO GIRO, UM QUARTO DE GIRO...

7

Recorte o círculo e a seta do anexo da página 57 e use-os para construir um
marcador de giros. Você precisará ainda de uma tachinha e de um pedaço de cortiça
no formato de uma moeda.
a) Dobre o círculo de acordo com as indicações abaixo, depois abra-o novamente
e use lápis e uma régua para destacar as dobras:

b) Coloque o pedaço de cortiça apoiado na mesa e o círculo sobre ele, bem
centralizado. Agora coloque a seta sobre o círculo, como mostrado na ilustração,
e prenda-a com a tachinha, furando exatamente no centro do círculo.

c) Use seu marcador para executar giros e delimitar a amplitude desses giros.

8

Considerando o ponto marcado em cada círculo como ponto inicial, desenhe
a seta na posição em que ela ficaria após executar os giros indicados abaixo:

a)

1
2

volta

b)

1
4

de volta

c)

2
4

de volta

d)

3
4

de volta

e)

4
4

de volta

3º BIMESTRE
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9

De acordo com os giros apresentados na atividade anterior, assinale as afirmativas com V (verdadeiro) ou F (falso).
2
1
1
2
a)_(__) 2 volta e 4 de volta correspondem ao mesmo tipo de giro, pois 4 = 2 .
b)_(__) Girar 54 de volta é o mesmo que girar 14 de volta, pois se fizermos um giro
de 54 de volta a seta ficará no mesmo lugar que fica num giro de 14 de volta.
5
c)_(__) Girar 4 de volta é o mesmo que fazer uma volta completa e mais 14 de
volta.
d)_(__) Uma volta e meia corresponde a um giro de 64 de volta.
1
e)_(__) Girar 14 de volta e depois mais 4 de volta é o mesmo que girar meia
volta ao todo, pois 1 + 1 = 2 = 1 .
4
4
4
2
f)_(__) Girar 1 de volta e depois mais 1 de volta é o mesmo que girar 2 de
4
8
4
volta, pois 1 + 1 = 2 .
4

4

8

10

Considerando que as frações a seguir indicam a amplitude de giros, localize-as
no círculo abaixo partindo da posição inicial vertical, para cima. Você pode usar o seu
marcador para executar os giros indicados pelas frações.
1
8

2
8

3
8

4
8

5
8

6
8

7
8

8
8

4
4

3
4

1
4

1
2
2
4

11

Considere o triângulo marcado no quadro da página seguinte como ponto de
partida e escreva abaixo os comandos necessários para descrever uma trajetória que
resulte em um retângulo. Nesse caso, substitua passos por lados de quadrado.
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Troque seu caderno com o de um colega e desenhe, no quadriculado, a trajetória
descrita nos comandos propostos por ele.

12

Comparem os comandos e conversem sobre as seguintes questões:
• Há comandos diferentes e comandos que se repetem?
• O que pode e o que não pode mudar na descrição de uma trajetória para que resulte
em um retângulo?
Registre as conclusões:

13
A

Observe os polígonos de cada quadro.
B

a) Se você fosse descrever os comandos necessários para desenhá-los, haveria
algum comando que se repetiria para os dois polígonos? Qual ou quais?

b) Haveria comandos diferentes para os dois polígonos? Qual ou quais?
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14

Considerando os polígonos apresentados na atividade anterior, assinale as afirmativas abaixo com V (verdadeira) ou F (falsa).
a)_(__) Os dois polígonos são quadriláteros.
b)_(__) Os dois polígonos são retângulos.
c)_(__) Os dois polígonos têm o mesmo número de lados, o mesmo número de ângulos e o mesmo tipo de ângulo.
d)_(__) Os dois polígonos são paralelogramos, ou seja, possuem dois pares de lados
paralelos.
e)_(__) Os quatro ângulos do retângulo são iguais.
f)_ (__) Os quatro ângulos do quadrilátero mostrado na figura B são iguais.

curiosidade

O nome dado a algumas das manobras realizadas em esportes como skate,
surfe ou bodyboard tem origem na amplitude do giro realizado. Isso porque a
amplitude de um giro pode ser medida, e a unidade de medida usada chama-se
grau. Um giro completo corresponde a 360 graus (360°), um giro de 1 volta
2
corresponde, então, a 180°. O grau também é a unidade usada para medir ângulos, e os ângulos de um retângulo têm 90° e são chamados de ângulos retos.

15

Observe os polígonos apresentados abaixo e assinale com um X aqueles que
possuem pelo menos um ângulo reto (de 90°).

16 O movimento feito pelos ponteiros de um relógio também determina diferentes

ângulos. Observe os relógios abaixo e marque-os com as seguintes letras:

(A) se o ângulo formado pelos ponteiros for um ângulo reto.
(B) se o ângulo formado pelos ponteiros for maior que um ângulo reto.
(C) se o ângulo formado pelos ponteiros for um ângulo menor do que o ângulo reto.
(__)

(__)

17

(__)

(__)

(__)

(__)

Se você tivesse de construir um instrumento para medir ângulos, como ele seria? Registre suas ideias numa folha à parte e depois compare-as com as dos colegas.
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multiplicações especiais
1

Leia as regras do jogo Dados mágicos e depois jogue com seus colegas de
equipe.
JOGO DADOS MÁGICOS
Material (por equipe)
• 4 dados.
• 1 tampa de caixa de sapatos.
• Tabela para marcar a pontuação (uma por participante), conforme modelo no
anexo da página 57.
Participantes
• 3 ou 4.
Objetivo
Obter a maior pontuação com 4 dados, sendo que, a três deles, será atribuído um
poder que faz com que o valor mostrado na face do dado seja multiplicado, conforme indicado a seguir:
• Dado poderoso: cada ponto vale 1.000.
• Dado supermágico: cada ponto vale 100.
• Dado mágico: cada ponto vale 10.
• Dado comum: cada ponto vale 1.
Preparação
Organizar-se em grupos (na sala de aula ou no pátio) de acordo com o combinado
com a professora, ou o professor. Colocar os materiais do jogo no centro. Cada
jogador fica com sua tabela de pontuação.
Como jogar
1. Cada jogador lança, na sua vez, os quatro dados ao mesmo tempo (sobre a tampa da caixa de sapatos) e decide qual será o poderoso, o supermágico, o mágico
e o comum. Anota na sua tabela a pontuação obtida naquela rodada pela soma dos
valores dos 4 dados.
2. Os outros jogadores repetem o mesmo procedimento, cada um na sua vez, até
completar a rodada.
3. Ao final de 5 rodadas, cada jogador calcula a pontuação total para ver quem fez
mais pontos.

Taislane Barbosa dos Santos
EM Juiz Oscar Mesquita
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2

Observe os dados lançados por Marcelo na primeira rodada do jogo Dados
mágicos.

Como o Marcelo poderia atribuir os poderes a esses dados para obter a maior
pontuação possível?
MARCELO

3

Veja os cálculos feitos por Carolina para determinar seus pontos na primeira
rodada do jogo. Depois responda às questões.

a) Com base nesse registro, é possível saber que números ela tirou nos dados?
Explique.

b) Na sua opinião, Carolina atribuiu os poderes aos dados de forma a atingir a maior
pontuação possível? Explique.

c) Se o objetivo do jogo fosse o de atingir a menor pontuação possível com os
4 dados, como ela deveria organizá-los em relação aos diferentes poderes?
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4

Use a calculadora para obter o número 6.542, apertando as teclas de + e de
X. Mostre pelo menos 3 formas diferentes de fazer isso.

5

Os registros abaixo mostram as diferentes tentativas feitas por Francisco
para obter o número 2.345 na calculadora usando as teclas com os sinais de + e
também de X. Assinale com um X somente aquelas que estão corretas.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

(__) 2 x 1.000 + 3 x 100 + 4 x 10 + 5
(__) 23 x 100 + 45 x 10
(__) 23 x 100 + 4 x 10 + 5
(__) 234 x 10 + 5
(__) 2 x 1.000 + 34 x 100 + 5
(__) 2 x 1000 + 34 x 10 + 5

6

Use sua calculadora para descobrir o resultado das multiplicações de cada
coluna. Calcule uma coluna por vez, começando pela primeira à esquerda.
6 x 10 =

3 x 100 =

8 x 1.000 =

15 x 10 =

19 x 100 =

13 x 1.000 =

28 x 10 =

33 x 100 =

52 x 1.000 =

90 x 10 =

80 x 100 =

71 x 1.000 =

155 x 10 =

221 x 100 =

349 x 1.000 =

871 x 10 =

730 x 100 =

568 x 1.000 =

1.206 x 10 =

2.553 x 100 =

4.005 x 1.000 =

5.060 x 10 =

8.020 x 100 =

9.200 x 1.000 =

7

Compare os resultados que você registrou em cada coluna e responda:

a) Há alguma semelhança entre os resultados registrados nas três colunas? Qual
ou quais?

34

MATEMÁTICA - 4º ANO

MULTIPLICAÇÕES ESPECIAIS

b) Se você tivesse de ensinar alguém a multiplicar por 10, por 100 e por 1.000, de
um jeito rápido e sem usar calculadora, que dicas você poderia dar?

8

Assinale com um X as multiplicações que resultam em 5.000.

a) (__) 5 x 1.000
b) (__) 5 x 10 x 10
c) (__) 5 x 10 x 100
d) (__) 50 x 100
e) (__) 500 x 10

9

Agora complete as seguintes multiplicações:

a) 8.000 = 8 x
b) 8.000 =
c) 80 x
d) 8 x 100 x

10

x 10
= 8.000
= 8.000

Observe as multiplicações abaixo:

20 x 15

17 x 56

45 x 34

30 x 13

60 x 16

(__)

(__)

(__)

(__)

(__)

48 x 24

40 x 80

27 x 18

66 x 50

23 x 70

(__)

(__)

(__)

(__)

(__)

Quais delas você acha que são mais fáceis de resolver? Marque-as com um X e
escreva por que você as considera mais fáceis.
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11

A oferta abaixo foi anunciada no site de uma grande loja de móveis e eletrodomésticos de Salvador.

Calcule o preço do aparelho anunciado e depois compare seus procedimentos de
cálculo com aqueles feitos pelos colegas.
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12

A professora Inês propôs a seguinte multiplicação para os alunos do 4º ano:
16 x 52

Veja abaixo os procedimentos de cálculo usados por alguns alunos.
Gabriel

Carolina

Francisco
Letícia

Converse com seu colega sobre os procedimentos de cálculo usados pelos quatro
alunos e depois responda às questões.
a) Qual desses procedimentos você achou mais fácil de compreender? Por quê?

b) Qual deles você acha que deu mais trabalho para ser realizado? Por quê?

c) Qual deles você acha que deu menos trabalho para ser realizado? Por quê?
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13

Veja agora como Bruna pensou para resolver essa multiplicação:

BRUNA

a) Procedendo dessa forma, Bruna vai chegar ao resultado correto? Por quê?

b) Mostre como chegar ao resultado correto usando o procedimento de Bruna.

14

Observe a tabela abaixo:
X

10

20

40

5

50

100

200

16

160

320

640

43

430

860

1.720

Qual é a relação entre os resultados das três colunas?
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15

Como usar os resultados da coluna já preenchida para encontrar os resultados das outras colunas? Converse com seu colega sobre essa questão e complete
a tabela sem realizar as contas de multiplicação.
X

25

50

100

8

800

24

2.400

57

5.700

148

14.800

150

200

16

Use uma calculadora para verificar se os resultados que você registrou na
tabela da atividade anterior estão corretos.

17

Resolva as multiplicações abaixo usando a estratégia que considerar mais
adequada. Se precisar de mais espaço, escreva no seu caderno de uso pessoal.
a) 19 x 62

c) 25 x 38

		
b) 15 x 73

d) 42 x 51
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dividir é legal
Opção Brasil

curiosidade

O caranguejo é uma iguaria muito apreciada
em nossa região. Vários restaurantes de Salvador
servem o crustáceo para turistas e moradores. Antes
de chegar à mesa, eles são comercializados, ainda
vivos, em cordas de caranguejo. Uma corda contém,
em geral, 10 unidades, mas há quem ofereça cordas
com uma quantidade maior ou menor do que 10.

1

Quantos caranguejos seriam necessários para fazer 15 cordas de caranguejo
(com 10 caranguejos em cada uma)?

2

Quantas cordas de caranguejo (com 10 caranguejos cada uma) seria possível
fazer com 420 caranguejos? Explique como você descobriu.

3

Complete a tabela com os números adequados, considerando uma corda de
10 caranguejos. Use uma folha à parte para registrar os cálculos.
CORDAS DE CARANGUEJO

QUANTIDADE DE CARANGUEJOS

23
380
670
84
1.000
2.450

4

Que operações matemáticas você fez para preencher a tabela?
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CIPÓ - Comunicação Interativa

curiosidade

Na maior parte das feiras e mercados, os vegetais são comercializados
pela massa (peso). Comprar 2 quilos
de batata, 12 quilo de quiabo ou 3
quilos de laranja é bem comum. Mas
você já pensou em levar para casa
1 cento de laranja ou de quiabo? Na
feira de São Joaquim isso é possível,
e muitas pessoas preferem comprar
por cento porque fica mais barato. Na
Central de Abastecimento da Bahia
(Ceasa-Bahia), também são vendidos coco verde, abacaxi e lima por cento. Um
cento corresponde a 100.

5

Quantos centos de quiabo correspondem a 1.700 unidades? Explique.

6

Com seu colega, complete a tabela abaixo com os números adequados.
CENTOS DE LARANJA

QUANTIDADE TOTAL DE LARANJAS

18
2.800
5.300
10.200
270
55.000

7

Use uma calculadora para descobrir o resultado das divisões em cada coluna. Resolva uma coluna por vez, começando pela primeira à esquerda.
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130 ÷ 10 =

2.400 ÷ 100 =

6.000 ÷ 1.000 =

360 ÷ 10 =

8.900 ÷ 100 =

9.000 ÷ 1.000 =

1.800 ÷ 10 =

17.900 ÷ 100 =

82.000 ÷ 1.000 =

35.700 ÷ 10 =

61.500 ÷ 100 =

148.000 ÷ 1.000 =

DIVIDIR É LEGAL

8

Se você dividisse cada número abaixo por 10, quais resultariam em uma
divisão exata, isto é, sem resto? Assinale-os com um X.
(__) 93

(__) 280

(__) 356

(__) 670

(__) 1.203

(__) 5.670

9

Agora assinale com um X os números que podem ser divididos por 1.000,
sem que haja resto.
(__) 7.200

(__) 13.000

(__) 27.100

(__) 43.000

(__) 6.003

(__) 18.500

(__) 82.000 (__) 14.009 (__) 20.345 (__) 122.000 (__) 21.200 (__) 76.000

10

Registre nos retângulos abaixo 6 números diferentes que poderiam ser divididos por 100 sem deixar resto. Depois troque o caderno com um colega e verifique
se os números que ele registrou podem ser divididos por 100 sem deixar resto.

11

Como podemos fazer para descobrir se um número pode ser dividido por
10, por 100 ou por 1.000 sem deixar resto?
Registre aqui as conclusões do que foi discutido com a professora, ou o professor,
e os colegas:

12

Seu Raimundo trabalha numa granja. Ele precisa colocar 696 ovos em caixas
de uma dúzia. De acordo com essas informações, responda:
a) Com 696 ovos, podem ser preenchidas mais do que 100 caixas ou menos do
que 100 caixas? Explique como você descobriu.

b) Poderão ser preenchidas mais do que 50 ou menos do que 50 caixas? Justifique.
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c) De quantas caixas, exatamente, seu Raimundo vai precisar para colocar 696
ovos em caixas de uma dúzia?

13

Antes de efetuar uma divisão, podemos estimar o resultado com base em
questões como as apresentadas no problema anterior. Leia o problema abaixo e discuta com o colega sobre as questões que poderiam ser feitas para vocês estimarem
o resultado.
Uma granja produziu 1.152 ovos e vai organizá-los em suportes para 36
ovos cada um. Quantos suportes ela irá utilizar?
Escreva as questões, depois compare com as dos demais colegas e verifiquem
quem conseguiu se aproximar mais do resultado exato.

14

Considere a seguinte divisão:
912 ÷ 24

Sem resolvê-la, assinale cada alternativa com V (verdadeira) ou F (falsa).
a)_(__) O resultado dessa divisão é maior do que 10.
b)_(__) O resultado dessa divisão é maior do que 100.
c)_(__) O resultado dessa divisão é menor do que 50.
d)_(__) Podemos saber que o resultado é maior do que 25 porque se 50 x 24 =
1.200, então 25 x 24 vai dar a metade desse número, ou seja, 600.
e)_(__) O resultado dessa divisão é maior do que 40.
f)_ (__) O resultado dessa divisão é maior do que 30 e menor do que 40.
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15

Os ovos que compramos nos supermercados vêm, em geral, em embalagens de 6, 12, 30 ou 36 ovos.

Estime a quantidade de embalagens necessárias para guardar ovos de acordo com
a tabela. Use uma folha à parte ou o caderno de uso pessoal para fazer os registros
e procure chegar ao resultado mais próximo possível.
Ovos

Tipo da embalagem

Quantidade de embalagens

780

12 ovos

Mais que

e menos que

720

6 ovos

Mais que

e menos que

810

30 ovos

Mais que

e menos que

6.480

36 ovos

Mais que

e menos que

Alexandre Silva Santos
EM Juiz Oscar Mesquita
3º BIMESTRE
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16

João comprou a TV do anúncio e pagou em 12 parcelas iguais. Veja como ele
calculou o valor de cada prestação:

Converse com todos sobre o registro feito por João. Depois responda às questões.
a) Qual o significado do número 100 que ele registrou abaixo do divisor 12?

b) Por que ele subtraiu 1.200 de 1.512?

c) Quando dividiu 312 por 12, João já poderia ter registrado 20 como resultado?
Por quê?

d) Por que ele somou os números registrados na coluna da direita?
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Na tabela abaixo foram listados alguns eletrodomésticos com o valor total
de cada um e o número de parcelas para pagamento sem juros. Calcule o valor das
prestações para cada produto e preencha a última coluna.

Produto

Valor total

Número de
parcelas

Geladeira

R$ 2.172,00

12

Fogão

R$ 960,00

15

Máquina de lavar
roupa

R$ 1.800,00

16

Televisão

R$ 864,00

18

Valor de cada
parcela
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mapas, vistas
e itinerários
REBECA SILVA
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mapas, vistas e itinerários
1

2
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Observe as fotos abaixo. Você conhece esse local? Que pontos turísticos da
nossa cidade são mostrados nelas?

Agora registre:

a) O que há em comum nas duas fotos?

b) O que há de diferente nas duas fotos?

3

Fotos Adenor Gondim

O Teatro Castro Alves é outro local importante e conhecido da nossa cidade.
As duas fotos abaixo foram tiradas dentro da sala principal do teatro.

Converse com seu colega sobre as imagens mostradas em cada foto e a posição
do fotógrafo. As duas fotos foram tiradas do mesmo lugar? Explique.
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4

As ilustrações abaixo simulam o mapa de assentos do teatro.

Palco

Setor A

Setor B

Setor C

Tribuna
de honra
Legenda
UaP
R$ 100,00 (inteira)
OaJ
R$ 150,00 (inteira)

Setor D

Setor

Setor E

F

Palco

IaC
R$ 200,00 (inteira)

Converse com os colegas e a professora, ou o professor, sobre as seguintes questões, antes de respondê-las:
a) Em um mapa de assentos como estes, a visão que podemos ter da sala é a
mesma da que temos nas fotos da atividade anterior? Explique.

b) Qual a função de um mapa de assentos como estes?

c) Qual é a função da legenda no segundo mapa?

5

Cristina comprou ingresso para um show. Visto do palco, seu assento fica
na seguinte posição:
• setor de assentos do lado direito;
• terceira fileira da zona verde;
• segundo assento ao lado do corredor central.
Marque com um X, nos dois mapas, o local do assento de Cristina.
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6

Em qual dos mapas foi mais fácil localizar a posição do assento de Cristina?
Por quê?

7

Use uma folha à parte e faça um mapa da sala de aula. Represente esse
espaço com o máximo possível de detalhes. Depois compare seu mapa com o de
seus colegas e observe semelhanças e diferenças entre eles.

8

Escolha um elemento representado no seu mapa (carteira, armário, janela,
mesa etc.) e, sem identificá-lo, descreva a posição dele na sala. Troque seu caderno
e o mapa que você fez com um colega. Usando essa descrição e o mapa do colega,
cada um deve descobrir o elemento escolhido pelo outro.

9

Cristina precisa deixar o lanche na carteira de sua filha Juliana. Observe a
ilustração e assinale com um X as alternativas que indicam a posição da carteira de
Juliana em relação à posição da mãe.

Cristina

carteira da Juliana
a)_(__) Juliana senta na quarta carteira da fila à frente de Cristina.
b)_(__) Juliana senta na segunda fila à direita de Cristina, quarta carteira.
c)_(__) Juliana senta na quinta fila, a partir da janela, segunda carteira a partir da
parede do fundo.
d)_(__) Juliana senta na segunda fila a partir da parede dos armários, terceira carteira.
e)_(__) Juliana senta na segunda fila à esquerda de Cristina, quarta carteira.
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10

Você conhece bem sua escola? Com a professora, ou o professor, e os
colegas, escolha alguns locais da escola que não estão muito próximos da sala de
aula. Anote o nome desses locais em pequenas tiras de papel, que serão sorteadas
entre os alunos da classe.

11

Descreva o trajeto que deve ser percorrido por uma pessoa que sai da sua
sala de aula para chegar até o local que você recebeu no sorteio.

12

Junte-se com dois ou três colegas que receberam o mesmo local que você
no sorteio e comparem os trajetos que cada um descreveu. Caso haja diferenças,
discutam a respeito dos registros, analisando se alguma descrição não está correta
ou se há diferentes caminhos para chegar ao mesmo local.

13

A professora, ou o professor, irá acompanhar você e os colegas num passeio
pela escola. Observe atentamente todo o espaço visitado para poder representá-lo,
depois, por meio de um mapa. Nas linhas abaixo, faça anotações que poderão
ajudá-lo na produção do mapa. Se necessário, use também seu caderno pessoal.

14

Com três colegas, use uma folha à parte para fazer um mapa da escola.
Depois compare o mapa que vocês fizeram com os de outros grupos e verifique se
todos representaram o espaço da escola da mesma forma.

Gustavo Borges do Nascimento
EM Educador Paulo Freire

52

MATEMÁTICA - 4º ANO

GRÁFICOS E TABELAS

atividades de avaliação
Nome:

Ano:

Data:

1

Assinale as afirmativas com V (verdadeiro) ou F (falso) de acordo com o horário marcado no relógio abaixo.

a) (__) Faltam 35 minutos para as 10 horas.
b) (__) São 9 horas e 35 minutos.
c) (__) 25 minutos antes do horário marcado, eram 9 horas em ponto.
d) (__) São 9 horas e 25 minutos.
e) (__) Faltam 5 minutos para o relógio marcar 9 e meia.

2

João vai ao cinema com um amigo. Eles combinaram de se encontrar às
15h10 na entrada do shopping. Quando saiu de casa, João olhou o relógio e viu que
ainda faltavam 30 minutos. Que horas eram?

3

O filme a que João e seu amigo assistiram começou às 15h30 e terminou às
17h20. Assinale as alternativas que indicam a duração do filme.
a) (__) 2 horas.
b) (__) 2 horas e 50 minutos.
c) (__) 95 minutos.
d) (__) 1 hora e 50 minutos.
e) (__) 110 minutos.

4

O desenho à direita representa uma pizza, e a parte pintada indica o pedaço
já comido. De acordo com essas informações, assinale a alternativa correta.
a) Foi comida a quarta parte da pizza, pois ela está dividida em 4 partes.
b) Foi comida a sexta parte da pizza, pois está pintada a metade de uma terça parte.
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5

Pedro e João foram a uma pizzaria. Cada um escolheu uma pizza de sabor
diferente e elas vieram divididas conforme mostra a figura ao lado. Pedro pediu a
pizza portuguesa e comeu 4 pedaços. João escolheu a pizza napolitana e também
comeu 4 pedaços. Podemos afirmar que os dois comeram a mesma quantidade de
pizza? Justifique.

6

De acordo com a questão anterior, assinale as alternativas abaixo com V
(verdadeiro) ou F (falso):
a) (__) Depois que Pedro comeu, ainda sobrou 1 da pizza portuguesa.
6
b) (__) Depois que Pedro comeu, ainda restaram 2 da pizza portuguesa.
6
1
c) (__) Depois que João comeu ainda restou 2 pizza napolitana.
2
2
4
d) (__) João comeu
da sua pizza, pois
é o mesmo que .
44
4
8
4
e) (__) Pedro comeu
da sua pizza e João comeu
da sua pizza. Então João
6
8
comeu mais, pois 8 é maior do que 6.

7

Escolha o número fracionário adequado para completar cada frase abaixo:
1
5

1
2

a) Um dia corresponde a

3
4

c) 20 centavos correspondem a

f)

ano.
de 1 real.

de 1 real.

de 1 real são 75 centavos.

8

Preencha a tabela a seguir com os resultados das multiplicações.

x
4
8
12
16
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1
4

de 1 hora são 15 minutos.

e) 30 centavos são
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3
10

da semana.

b) Dois trimestres correspondem a

d)

1
7

10

20

30

50

60

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO

9

Uma loja de departamentos anunciou uma TV, como a da figura abaixo.

O valor final da TV é o mesmo nas duas opções de pagamento? Explique.

10 Que números foram multiplicados por 100 para obter os resultados abaixo?
a) 500 _______

c) 1.300 ________

e) 15.000 ________

b) 900 ________

d) 4.800 ________

f) 37.000 ________

11

Resolva as divisões a seguir usando a estratégia que considerar mais adequada. Registre os procedimentos de cálculo:
a) 630 ÷ 18

b) 2.730 ÷ 26

c) 13.624 ÷ 52
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12

Numa padaria, há 320 pães para ser colocados no forno. Cada tabuleiro
comporta 24 pães. Quantos tabuleiros serão necessários para assar todos os pães
ao mesmo tempo? Registre os cálculos numa folha à parte.

13

Desenhe no quadriculado a figura obtida com os comandos a seguir:
• Avance 3 lados de quadradinho.
• Gire 90º para a esquerda.
• Avance 3 lados de quadradinho.
• Gire 90º para a direita.
• Avance 3 lados de quadradinho.
• Gire 90º para a direita.
• Avance 3 lados de quadradinho.
• Gire 90º para a esquerda.
• Avance 3 lados de quadradinho.
• Gire 90º para a direita.
• Avance 3 lados de quadradinho.
• Gire 90º para a direita.
• Avance 9 lados de quadradinho.
• Gire 90º para a direita.
• Avance 3 lados de quadradinho.

14

A ilustração a seguir mostra um gaveteiro no qual o pai de João guarda os
materiais de sua oficina.

João precisa pegar alguns parafusos médios. Considerando que ele se encontra de
frente para o gaveteiro, a gaveta que contém os parafusos está:
a) (__) na terceira fileira de cima para baixo, quarta gaveta contando a partir da
porta.
b) (__) na segunda fileira de baixo para cima, segunda gaveta contando a partir
da janela.
c) (__) na segunda fileira de cima para baixo, quinta gaveta contando a partir da
porta.
d) (__) na terceira fileira de baixo para cima, segunda gaveta contando a partir da
porta.

56

MATEMÁTICA - 4º ANO

anexos
círculo e seta

Material para construção do medidor de giros, para a atividade 7 da sequência didática
Um giro, meio giro, um quarto de giro...

jogo dados mágicos –
tabela de pontuação
Rodada

Dado
poderoso

Tabela de pontuação para o jogo Dados mágicos, da sequência Multiplicações
especiais.

Dado
supermágico

Dado
comum

Pontos obtidos
nos 4 dados

Pontuação total
(registre aqui seus cálculos)

1a

2a

3a

4a

5a
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