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qual é o problema?
1

Converse com um colega sobre as situações ilustradas abaixo e, juntos, formulem um problema matemático para cada uma. Esses problemas serão resolvidos
por outro colega. Mas atenção: a solução deve ser obtida com base nas informações apresentadas nas ilustrações de cada quadro.

				

			
				

			
				

4º BIMESTRE

7

2

Troque o caderno com um colega de outra dupla e resolva os problemas que
ele formulou.

3

Se não houvesse ilustrações para acompanhar os problemas formulados na
atividade 1, seu colega conseguiria resolvê-los somente com base no enunciado
que você propôs? Por quê?

4

Junto com a professora, ou o professor, e os colegas, faça um levantamento
das operações utilizadas para resolver os problemas formulados na atividade 1.
Qual foi a mais frequente?

5

Leia os enunciados abaixo e marque com um X os problemas que podem ser
resolvidos por meio da multiplicação:
a)_(__) Ricardo correu 3 quilômetros e Pedro correu o triplo dessa distância.
Quantos quilômetros Pedro correu?
b)_(__) Juliana gastou R$ 12,00 na feira e a mãe dela gastou 4 vezes mais.
Quanto gastou a mãe de Juliana?
c)_(__) Pedro tem 6 anos. João tem 5 anos a mais que ele. Qual a idade de João?
d)_(__) Num auditório, há 16 fileiras, cada uma com 20 cadeiras. Quantas cadeiras
há ao todo?
e)_(__) Júlia comprou 5 pacotes de biscoito. Cada pacote custou R$ 3,50. Quanto
ela gastou?
f)_ (__) Numa sala, há 26 pessoas, 5 delas são crianças e as outras são adultas.
Quantas são adultas?
g)_(__) Francisco precisa transportar 96 caixas, mas só consegue carregar 12 de
cada vez. Quantas viagens terá de fazer para transportar todas as caixas?

Maria Julia Damasceno
EM Arte e Alegria
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6

Leia os problemas abaixo e resolva usando a estratégia que considerar
mais adequada.
a) Lucas e Jéssica estão lendo um mesmo livro. Lucas já leu 54 páginas. Sabendo
que isso é o triplo do que Jéssica leu, quantas páginas Jéssica já leu?

b) Maria tem R$ 85,00 em notas de R$ 5,00. Quantas notas de R$ 5,00 ela tem?

c) Pedro gastou R$ 78,00 comprando 6 bonecos de super-heróis, todos de mesmo
valor. Qual era o preço de cada boneco?

d) Num auditório, há 16 fileiras com a mesma quantidade de cadeiras em cada
uma. Ao todo, são 192 cadeiras. Quantas cadeiras há em cada fileira?
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7

Arthur usou uma calculadora para resolver os quatro problemas apresentados na atividade 6. Ele realizou uma única operação para solucionar cada um e
resolveu os quatro usando o mesmo sinal matemático. Com um colega e com a
ajuda da calculadora, descubra qual é o sinal matemático usado por Arthur.
		
		

8

Resolva os problemas a seguir usando a estratégia que considerar mais adequada. Depois compare suas soluções com aquelas registradas por seus colegas:
a) Maria vai viajar e colocou na mala 4 blusas (uma preta, uma branca, uma vermelha e uma amarela) e 2 saias: uma cinza e uma azul. Quantos trajes diferentes ela
pode compor usando essas peças de roupa?

b) Na cantina de uma escola, os sanduíches podem ser feitos com 3 tipos de pão
(francês, de fôrma e integral) e 3 tipos de recheio (queijo, mortadela e presunto).
Quantos tipos diferentes de sanduíche é possível montar nessa cantina usando 1
tipo de pão e 1 tipo de recheio? Quais são eles?
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9

O problema a seguir foi resolvido de forma diferente por duas crianças.
Observe.
Numa classe de dança, havia 3 alunos com uniforme azul e 4 com uniforme
vermelho. Quantos pares diferentes podem ser formados sempre com 1 aluno
de uniforme azul e outro de uniforme vermelho?
Francisco		

Jéssica

Converse com todos sobre essas estratégias.
• Alguma foi usada na classe para resolver os problemas anteriores?
• Essas estratégias poderiam ser representadas por operações matemáticas?
Qual (ou quais)?

10

Quantas torres diferentes é possível montar usando sempre 4 cubos nas
cores abaixo, sem repetir as cores em uma mesma torre?
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mais um caminho para multiplicar
1

Observe abaixo as diferentes estratégias de cálculo das crianças para resolver a seguinte multiplicação: 6 x 48.

Converse com um colega sobre as diferentes estratégias de cálculo apresentadas.
• Você sabe explicar como cada criança pensou para realizar o cálculo?
• Ficou com alguma dúvida sobre alguma das estratégias usadas? Use o espaço
abaixo para registrar as dúvidas.

2

Algumas estratégias são mais parecidas entre si. Quais são? Que semelhanças e diferenças você conseguiu observar?

4º BIMESTRE
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3

Resolva as multiplicações a seguir com o mesmo procedimento de cálculo
usado por Francisco. Depois compare seus registros com os dos colegas.
a) 16 x 5

b) 24 x 3

4

c) 128 x 4

d) 46 x 7

Veja como Júlia e João resolveram o seguinte problema:

Num prédio, há 23 andares, cada um com 6 apartamentos. Quantos apartamentos
há ao todo nesse prédio?		
a) Qual dos cálculos está correto? Explique como você descobriu.

Júlia

João

b) No cálculo feito por João, ele registrou um número acima do algarismo 2 do 23.
Qual é o significado desse número na conta?
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MATEMÁTICA - 4º ANO

MAIS UM CAMINHO PARA MULTIPLICAR

5

Veja como Luís e Helena tentaram resolver a multiplicação abaixo.

			

Luís

Helena

Converse com os colegas e a professora, ou o professor, sobre os registros das
duas crianças. Depois, responda às questões.
a) Qual dos cálculos não está correto?

b) Explique qual o erro cometido nesse cálculo.

6

Com um colega, resolva o problema a seguir usando a estratégia que considerarem mais adequada.
Num condomínio, há 14 blocos, cada um com 36 apartamentos. Quantos apartamentos há, ao todo, nesse condomínio?
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7

Para contar o número de quadradinhos do retângulo abaixo, Lucas dividiu-o
em quatro partes. Observe:

A

B

C

D

Converse com um colega sobre as questões a seguir antes de registrar as respostas.
a) Qual a multiplicação correspondente ao retângulo inteiro?

b) Quais multiplicações correspondem aos retângulos marcados com as letras:
A

C

B

D

c) Qual o total de quadradinhos do retângulo inteiro?

8

Observe os procedimentos usados por André e Luísa para descobrir o resultado da multiplicação 16 x 23:
André

Luísa

• Qual a relação entre os registros feitos por essas duas crianças e a forma como
Lucas dividiu o retângulo apresentado na atividade anterior?
• Qual a relação entre o registros de André e de Luísa?
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9

Compare os registros de cálculo de Luísa com a conta feita pela professora
da classe dela.
Cálculo realizado por Luísa

Luísa

Cálculo realizado pela professora

Professora Inês

Converse com o colega sobre os registros feitos pela professora e discutam sobre
como ela pode ter pensado para realizar o cálculo de forma tão abreviada. Depois
escreva como você acha que ela procedeu, passo a passo, para efetuar a conta.

10

Agora resolva as multiplicações da forma mais abreviada, como fez a
professora da classe de Luísa. Depois compare os registros com os dos colegas
e verifique se todos usaram os mesmos procedimentos e chegaram aos mesmos
resultados.
a) 34 x 15

b) 65 x 26

c) 175 x 13

d) 59 x 44

4º BIMESTRE
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11
a)

Com um colega, complete os cálculos com os números que estão faltando:
3

2 5
x1

+ 1 5 0
5 0
0 0

b)

c)

1

x

2 4
3 2

x

8
+ 2
3 7 2 0
3 9

2

6
8

+
1 2

8

4
6

1 7

12

Analise cada cálculo e faça uma estimativa do resultado. Registre suas estimativas sem calcular o produto exato de cada multiplicação.
a) 49 x 34

13

b) 105 x 26

c) 980 x 5

d) 183 x 21

Observe os cálculos abaixo e converse com um colega sobre qual seria o
procedimento mais adequado para resolver cada um: calcular mentalmente, armar
uma conta para realizar o cálculo da forma mais abreviada ou recorrer a uma calculadora. Escreva qual foi a escolha de vocês para cada um e justifique-a.
a) 50 x 18

b) 7.568 x 347

c) 100 x 465

d) 67 x 32

e) 2 x 450

f) 20 x 45
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um quebra-cabeça especial
1

Você já montou algum quebra-cabeça? Que tipo de quebra-cabeça você conhece? Que procedimentos devemos seguir para montá-lo mais facilmente?

2

Leia o texto a seguir e depois faça uma ilustração sobre a história.

“Há muito tempo, na China, um mestre vivia com seu aprendiz, ensinando-lhe muitas coisas sobre a vida. Um dia, o mestre disse ao rapaz que já
estava preparado para sair pelo mundo e fazer suas próprias descobertas.
Para registrar tudo o que aprendesse ao longo da sua viagem, deveria levar
consigo um maço de folhas de arroz, um pedaço de carvão e uma cerâmica
quadrada. Sem saber muito bem o que fazer com aqueles objetos, o aprendiz
partiu para sua caminhada. Um dia, deixou a cerâmica cair e esta se partiu em
sete pedaços. Tentando remontá-la, percebeu que com apenas aqueles cacos
podia formar muitas figuras diferentes e foi assim que conseguiu cumprir sua
missão de registrar suas descobertas.”
Extraído de MACEDO, L.; PASSOS, N. C.; PETTY, A. L. S. Os jogos e o lúdico
na aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2005, p. 69
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3

O texto que você leu é uma lenda sobre a origem do tangram, um quebra-cabeça especial, muito diferente dos tradicionais. Recorte as peças do anexo da
página 55 e você terá o seu tangram. Use-o para construir diferentes figuras.

4

Reúna-se com mais três colegas para escolher quatro das figuras mostradas
no quadro abaixo e reproduzi-las usando sempre as sete peças do tangram.
a)		

b)			

c)

d)

e)			

f)			

g)			

h)

5

Todas as equipes escolheram as mesmas figuras? Alguma delas é mais difícil
de ser reproduzida? Por quê?

6

Com a ajuda de um colega, separe as peças do tangram em dois grupos,
de forma que você possa dar um nome a cada um. Registre abaixo o nome dos
grupos formados.

7

Agora separem as peças do tangram em três grupos, registrando o nome
deles e as diferenças entre as peças de cada um. Depois comparem a classificação
que vocês fizeram com a de outras duplas e verifiquem se os colegas pensaram
da mesma forma.

4º BIMESTRE
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8

Junto com um colega e usando as peças de apenas um tangram, monte
o que é pedido em cada item a seguir. Depois desenhe em tamanho reduzido as
figuras que vocês construíram.
a) Um triângulo usando duas peças.

b) Um triângulo usando três peças.

c) Um triângulo usando quatro peças.

d) Todos os polígonos que vocês conseguirem usando dois triângulos pequenos.

22
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e) Um polígono de cinco lados (usando quantas peças achar necessário).

f) Três trapézios: um com duas peças, um com três e um com quatro.

9

Assinale com um X as alternativas que mostram como montar um triângulo
grande do tangram. Se achar necessário, use suas peças.
a)_(__) Usando dois triângulos pequenos e um triângulo médio.
b)_(__) Usando um paralelogramo, um quadrado e um triângulo pequeno.
c)_(__) Usando um paralelogramo e dois triângulos pequenos.
d)_(__) Usando dois triângulos pequenos e um quadrado.
e)_(__) Usando o triângulo médio, um quadrado e um triângulo pequeno.

10

Reúna-se com três colegas e montem diferentes quadrados usando apenas
triângulos. Podem juntar os triângulos do tangram de cada um. Numa folha à parte,
reproduzam os quadrados construídos, mostrando o contorno dos triângulos usados.
a) Quantos quadrados diferentes vocês montaram?

b) Compare os registros do seu grupo com os das outras equipes e verifique se
alguma delas montou quadrados diferentes dos seus.
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11

Que tal construir um tangram com dobradura? As ilustrações mostram, passo a passo, como fazer isso. Comece recortando um dos quadrados apresentados
no anexo da página 55. Siga as instruções indicadas em cada ilustração. Trabalhe
com o colega, mas usando um único quadrado (vocês terão quatro ao todo).
1.				
				
				
				
				

2. 		
				
		
				
		
		
			
			
3. 		
		
		
		

		
		
		
		

4.						
		
				
		
		
			
			

5.						
		
				
		
		
			
			
6. 						
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7. 		

		

		

			

		

8. 		

		

		

			

		

9. 		

		

		

			

10. 		
		

		

		
		

		

		
		
		
4º BIMESTRE

25
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Ainda com o colega, use o outro quadrado para construir mais um tangram
seguindo, passo a passo, os procedimentos mostrados na ilustração. Numa folha
à parte, registrem os procedimentos indicados em cada ilustração, produzindo um
texto de instruções sobre como construir um tangram com dobradura.

13

Troque o texto que vocês escreveram com o produzido por outra dupla.
Recorte o outro quadrado da página 55 e, junto com o colega, tente construir mais
um tangram de dobradura, desta vez seguindo somente as instruções do texto que
vocês receberam (sem as ilustrações).

14 O texto que vocês receberam explicava com clareza como construir o tangram?

Vocês mudariam alguma coisa? Por quê? A professora, ou o professor, irá registrar
numa folha grande um único texto, produzido coletivamente, contendo as instruções
para a construção do tangram, conforme as ilustrações apresentadas nas páginas
anteriores. Depois de pronto, copie-o nas referidas páginas do seu caderno.

15

Usando dois triângulos pequenos do tangram, você pode formar um quadrado.

			

Agora observe os triângulos mostrados abaixo.

• Você poderia usá-los para formar um quadrado?
• Quais as diferenças entre esses triângulos e os do seu tangram?

26
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16

O triângulo abaixo é formado por nove triângulos pequenos. Mas também pode ser formado por um trapézio e um triângulo, conforme mostrado na
segunda ilustração. Use lápis de cor e mostre outras composições diferentes
para o mesmo triângulo.

17

Usando triângulos podemos produzir belos mosaicos. Com lápis de cor,
tente reproduzir a composição do mosaico a seguir na malha triangular abaixo.

18

Recorte a malha triangular da página 57 e use-a para criar a sua
composição.
4º BIMESTRE
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outro caminho para dividir
1

Converse com um colega sobre o problema a seguir e, depois, resolva-o com
ele usando a estratégia que considerarem mais adequada.
A professora Maria está ajudando nos preparativos de uma festa na escola. Ela
calculou que precisará de 324 salsichas para preparar os cachorros-quentes. No
mercado, encontrou salsichas em pacotes de 12 cada um. Quantos pacotes ela
precisa comprar?

2

Maria pediu ajuda aos alunos para resolver o problema das salsichas. Veja as
sugestões que algumas crianças deram. Depois, responda às questões.

Você pode
somar 12
várias vezes
até chegar
a 324.

Davi

Faz 10 x 12 para ver
quantas salsichas tem em
10 pacotes. Aí você sabe
se são mais que 10
pacotes ou menos.

Procura o número
que, multiplicado
por 12, fique mais
perto de 324.
Paula

Divide 324
por 12.

Júlia

Francisco

a) Alguma dessas sugestões é parecida com o tipo de procedimento que você e
seu colega usaram para resolver o problema? Qual delas?

4º BIMESTRE
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b) Somar o número 12 repetidas vezes até chegar a 324 é suficiente para descobrir a quantidade de pacotes? O que mais será necessário fazer?

c) Como vocês poderiam descobrir o número exato de pacotes usando a sugestão
de Davi?

d) Como vocês poderiam descobrir o número que, multiplicado por 12, ficaria mais
próximo de 324?

e) A divisão sugerida por Júlia pode solucionar o problema? Explique.

3

Numa loja de chocolates, os bombons são embalados em caixas de 9, 18 ou
24 unidades. Use a divisão para descobrir quantas caixas serão necessárias em
cada problema da página à direita.

30
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a) Para embalar 324 bombons em caixas de 9 unidades.

b) Para embalar 756 bombons em caixas de 18 unidades.

c) Para embalar 1.560 bombons em caixas de 24 unidades.

4

Complete as divisões abaixo com os números que estão faltando:

a)

8

-

1

9170
3500

- 5670
3500

- 2170
-

0420
350

-

070

35
100
50
2

b)

3648
2400

24

- 1248

50

-

- 0048
48
00

00
4º BIMESTRE

31

5

A divisão apresentada no item a) da atividade anterior poderia ter sido realizada de forma mais abreviada? Converse com um colega sobre as multiplicações
que poderiam ser registradas para abreviar esse cálculo e refaça a divisão no
quadro abaixo.

6
a) 612 ÷ 8

Resolva as divisões a seguir da forma mais abreviada possível:

b) 1.230 ÷ 15

c) 3.150 ÷ 25

d) 28.000 ÷ 43

7

Sem resolver as divisões, marque a opção que mostra o número de algarismos que terá o resultado (quociente) de cada uma:
a) 1.573 ÷ 13
(__) 1 algarismo
(__) 2 algarismos
(__) 3 algarismos
(__) 4 algarismos

32
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b) 801÷ 89
(__) 1 algarismo
(__) 2 algarismos
(__) 3 algarismos
(__) 4 algarismos

c) 7.644 ÷ 79
(__) 1 algarismo
(__) 2 algarismos
(__) 3 algarismos
(__) 4 algarismos

d) 55.880 ÷ 56
(__) 1 algarismo
(__) 2 algarismos
(__) 3 algarismos
(__) 4 algarismos

OUTRO CAMINHO PARA DIVIDIR

8

Lucas e Ricardo resolveram um mesmo problema de divisão usando procedimentos diferentes. Observe:
Raimundo comprou uma televisão por R$ 3.240,00 e quer dividir esse valor em
15 meses. Qual será o valor de cada prestação?

-

Lucas

-

3240
3000
1

15
200

240

10

150

6

1

090
090

+

1

1
- 0 24

15

216
Ricardo

00

15
3 2’ 4 0
30
216

-

09 0
090
00

Converse com um colega sobre os procedimentos de cálculo. Depois, respondam
às questões.
a) Os procedimentos de cálculo usados por eles estão corretos? Justifique.

b) Se vocês tivessem de escolher um desses registros para explicar os procedimentos de cálculo usados, qual escolheriam? Por quê? Explique para os colegas e
para a professora, ou o professor.

c) Você ficou com dúvidas sobre os procedimentos usados em algum dos registros? Escreva-as aqui.

9

Com a ajuda de um colega, resolva as divisões usando os mesmos tipos de
procedimento mostrados no registro de Ricardo:
a) 847 ÷ 7

b) 3.276 ÷ 14

c) 8.192 ÷ 32
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que altura tem?
1

Você conhece a Caderneta de Saúde da Criança? Converse com os colegas
e a professora, ou o professor, sobre essa caderneta. A quem ela é destinada? Qual
a função dela? Por que é importante ter essa caderneta e cuidar bem dela?

Ministério da Saúde.
Caderneta de Saúde da Criança

2

Os gráficos abaixo são apresentados nas cadernetas de saúde. Converse com
os colegas e a professora, ou o professor, sobre os dados mostrados em cada um.
Depois escreva qual é a função deles.
Linha verde Altura média
Entre as linhas vermelhas Altura dentro do padrão
Entre as linhas vermelhas e pretas Altura muito acima ou muito
abaixo do padrão

MENINOS

ALTURA X IDADE - 8 A 10 ANOS

160

160

155

155

150

150

145

145

140

140

135

135

comprimento (cm)

comprimento (cm)

ALTURA X IDADE - 8 A 10 ANOS

130
125
120

130
125
120

115

115

110

110

105

105

100

100

95

95

90
8

2

4

6

8

10

9
idade

2

MENINAS

4

6

8

10

90
10

8

2

4

6

8

10

9
idade

2

4

6

8

10

10

Fonte: Ministério da Saúde.
Caderneta de Saúde da
Criança, 2013, pp. 68 e 69
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3

Você sabe se a sua altura está adequada para a idade que tem? O que você
poderia fazer para descobrir? Registre abaixo.

4

Com os colegas, use uma fita métrica para medir a altura de cada aluno do
grupo e registre na tabela abaixo o resultado da medição. Depois consultem os
gráficos da página anterior para verificar a adequação da altura.
Aluno

Altura

5

Como vocês realizaram as medições na equipe? Os alunos de outros grupos
procederam da mesma forma? Que tipos de procedimento devem ser usados para
fazer uma medição precisa da altura de cada aluno? Escreva no espaço abaixo.

6 Como você e o seu grupo registraram o resultado da medição? Os colegas

das outras equipes fizeram o mesmo tipo de registro? Existe uma única forma de
registrar o resultado das medições? Explique.
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7

Rusm/iStockphoto

Nas fotos abaixo temos o início da fita métrica usada por Bruna para medir
sua altura e o resultado da medição. Observe:

Converse com um colega sobre as fotos e responda:
a) Qual o significado dos números registrados na fita?

b) Há vários traços numa fita métrica (alguns maiores, outros menores). O que eles
significam?

c) Qual é a altura de Bruna?

8

De acordo com as imagens da atividade 7, assinale cada afirmativa com
V (verdadeiro) ou F (falso):
a)_(__) Bruna tem 1,34 metro de altura.
b)_(__) Bruna mede menos do que 134 centímetros.
c)_(__) Bruna mede mais do que 1,34 metro.
d)_(__) A altura de Bruna está entre 1 metro e 33 centímetros e 1 metro e
34 centímetros.
e)_(__) Bruna tem 133 centímetros e meio de altura.
f) (__) Bruna tem 1 metro, 33 centímetros e 5 milímetros de altura.

Ludmila Teixeira Santos
EM Batista de Valéria
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9

Reúna-se com três colegas para descobrir as relações fracionárias que podem ser encontradas em uma fita métrica. Registre todas as frações que descobrirem e especifiquem qual é a fração em cada caso.

frações decimais
As frações que envolvem décimos, centésimos e milésimos são
chamadas de frações decimais e podem ser representadas por
números decimais.

10

Use uma calculadora para registrar o número decimal correspondente a
cada fração.
a)

1
10

ou 1 ÷ 10 =

b)

1
100

c)

ou 1 ÷ 100 =

1 ou
1.000

1 ÷ 1.000 =

11

Observe a distância entre as linhas em cada ilustração abaixo. Depois complete cada frase com os números adequados.
A.

B.

C.

a) Na figura A, a distância entre as linhas é de
b) Na figura B, a distância entre as linhas é de
c) Na figura C, a distância entre as linhas é de
d) Na figura A, a distância entre as linhas é de
e) Na figura B, a distância entre as linhas é de
f) Na figura C, a distância entre as linhas é de
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milímetros.
milímetros.
centímetro.
centímetro.
centímetro.
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a vírgula nos decimais

Nos números decimais, a vírgula separa o inteiro das partes.

1,5 cm
Refere-se ao inteiro
(antes da vírgula)
Refere-se à fração do inteiro

12

Indica qual é o inteiro
considerado.

Escreva como se lê a seguinte medida: 1,5 cm.

Compare esse registro com o dos colegas. Existe uma única forma de ler esse
registro de medida? Explique.

13

Com ajuda dos pais, Lucas mediu a altura de todas as pessoas da família. Veja
ao lado como ele registrou o resultado da medição e depois responda às questões.
a) Qual foi a unidade de medida usada por Lucas? Como você descobriu?

b) Alguma das pessoas da família de Lucas tem menos de 1 metro de altura? Quem?

c) Como ficariam os registros se a unidade de medida usada fosse o metro? Escreva no quadro abaixo, começando pelo mais baixo e aumentando gradativamente
até o mais alto.
Nome

Altura em metros

d) Você se lembra da altura de Bruna? Ela pode ser indicada pelo seguinte número:
1,335 m. Entre quais pessoas ficaria Bruna na tabela acima? Explique.
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14

Nas atividades anteriores, vocês trabalharam com três unidades diferentes de
medida de comprimento: o milímetro (mm), o centímetro (cm) e o metro (m). Há outra
unidade de medida de comprimento, bastante usada, ainda não mencionada. Que
unidade é? Em que situações ela costuma ser usada? O que você sabe sobre ela?
Converse com todos sobre essas questões e depois registre as conclusões abaixo.

15

Com a ajuda dos familiares, descubra qual é a distância entre a casa em que
você mora e a escola e registre-a em metros e em quilômetros.

16 Com a ajuda da professora, ou do professor, monte uma tabela que mostre a

distância entre a casa e a escola de cada aluno da classe.

17

A ilustração abaixo mostra o percurso de 1,4 quilômetro que Lucas percorre
todos os dias entre a casa dele e a escola.

Dados do mapa ©2015 Google

Casa de Lucas

Escola

Antes de responder às questões, converse com um colega sobre elas.
a) Na metade do percurso entre a escola e a casa de Lucas tem uma padaria.
A que distância a padaria fica da casa de Lucas?

3

b) Depois de percorrer 4 do caminho, Lucas encontra um colega e seguem juntos
para a escola. Que distância Lucas percorre sozinho?

c) Nos fins de semana, Lucas anda de skate numa pista próxima à escola. Para ir
até lá, ele passa em frente à escola e caminha mais 850 metros. Qual a distância
entre a casa de Lucas e a pista?
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matemática no supermercado
1

O mapa abaixo mostra a localização dos maiores supermercados de
Salvador. Com a ajuda da professora, ou do professor, e dos colegas, marque no
mapa a localização aproximada de sua escola e descubra quais desses mercados
estão mais próximos de vocês.

Todo Dia
Rede Mix
Todo Dia

Mini Sodré

Supermercado
Hiperideal
Rede Fort
GBarbosa
Rede Fort
Todo DiaTodo Dia
Hiperideal
Shekinah
Todo Dia
Todo Dia
Mercado
Hiperideal
Municipal
Hiperideal
Hiperideal
Rede Mix
Hiperideal
Mercadinho
Familiar
Todo Dia
Redemix
Rede Mix
Hiperideal
Hiperideal
Rede Mix
Hiperideal
Mercado do Peixe
Rio Vermelho

2

Faça uma pesquisa com pelo menos três adultos e descubra:

• Alguém da família ou da vizinhança costuma comprar em algum desses mercados?
• Há outro mercado (não mostrado na imagem acima) onde essa pessoa costuma
fazer compras? Qual (ou quais)?

Robson Bruno
EM Olga Figueiredo de Azevedo
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3

Compare os dados que você coletou com os registrados pelos colegas. Qual
é o mercado mais citado pelos adultos pesquisados?

4

Entre os produtos vendidos no supermercado, quais são comercializados pela
capacidade expressa na embalagem? Numa folha à parte, registre o maior número
de produtos que lembrar e depois compare com os registros das outras equipes.

5

Em um supermercado, um mesmo refrigerante pode ser encontrado em
diversos tipos de embalagem e cada uma contém uma quantidade diferente da
bebida. Veja, abaixo, as informações sobre a capacidade expressas nos rótulos.

Copie as informações apresentadas acima, sobre a capacidade das embalagens,
colocando-as em ordem crescente (começando daquela que indica a menor capacidade até a que indica a maior capacidade).

6

João queria comprar 4 litros de refrigerante. No mercado, só encontrou o
refrigerante nas seguintes embalagens:

250 ml

600 ml

1,25 l

2l

Mostre diferentes formas de comprar 4 litros levando o refrigerante nas embalagens disponíveis.
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7

Converse com os colegas e a professora, ou o professor, sobre as questões
a seguir. Depois registre as respostas.
a) Podemos afirmar que o mililitro é uma fração do litro? Por quê?

b) Quantos mililitros há em

1
2

litro?

c) Que fração do litro corresponde a 250 ml?

8
Fração

1
2

Sabendo que 1 litro = 1.000 mililitros, complete o quadro.

1
4

litro

de litro

2
4

de litro

3
4

de litro

4
4

de litro

1

1
2

litro

Mililitros

9

Maria preparou 1 litro de suco e o dividiu igualmente entre 5 copos. Quanto
foi colocado em cada copo?

10

Que número você acha que aparecerá no visor da calculadora se você apertar
as seguintes teclas:

1

÷

5

=

Converse com um colega sobre essa questão, registre as ideias e depois use uma
calculadora para conferir o resultado.

44

MATEMÁTICA - 4º ANO

MATEMÁTICA NO SUPERMERCADO

11

Se Maria tivesse dividido o mesmo suco igualmente entre 10 copos, a quantidade de líquido em cada um seria maior ou menor que no caso anterior? Por quê?

• Registre a quantidade de suco por copo usando fração e um número decimal.
Depois use a calculadora para conferir o número registrado.

12

Considerando que 1 mililitro = 0,001 litro, como ficariam as medidas do
quadro abaixo, apresentadas em mililitros, se registradas em litros?
Mililitros

350

800

20

1.750

3.900

5

Litros

13

De acordo com as informações de medida destacadas em cada garrafa,
assinale as afirmativas com V (para verdadeiro) ou F (para falso):

a) ( ) Os números registrados depois da vírgula, nas duas garrafas, indicam uma
fração do litro.
b) ( ) A segunda garrafa tem exatamente 1 litro a mais de refrigerante que a primeira.
1
c) ( ) A primeira garrafa tem 1 litro e mais 1 de litro de refrigerante ou 1 4 l.
4
d) ( ) A segunda garrafa tem 2 litros e mais 5 mililitros de refrigerante.
e) ( ) A segunda garrafa tem 2 litros e mais 500 mililitros de refrigerante.
f) ( ) A quantidade de refrigerante da segunda garrafa também pode ser represen1
tada da seguinte forma: 2 2 l.
g) ( ) A segunda garrafa tem o dobro de refrigerante da primeira.
4º BIMESTRE
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14
a) (
b) (
c) (
d) (

15

Em cada linha, marque com um X a opção que indica a maior quantidade:
3

) 4 de litro de água		
) 0,25 l de leite		
) 2 l de refrigerante		
) 0,030 l de xarope		

ou
ou
ou
ou

(
(
(
(

) 600 ml de água
2
) 4 de litro de leite
) 1,250 l de refrigerante
) 50 ml de xarope

Observe as jarras a seguir. Todas têm capacidade para 2 litros.

A

B

C

D

a) Escreva como se lê a quantidade de suco de cada jarra:
1,5 l
1,1 l
0,3 l
1,9 l
b) Quantos litros de suco há nas quatro jarras juntas?

c) Quanto falta de suco em cada jarra para completar 2 litros?

Tâmara
EM João Pedro dos Santos
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16

Em um supermercado, a água mineral é vendida em 4 tipos de embalagem
diferentes, com os seguintes preços:

Com os colegas, descubra quanto custa o litro da água em cada tipo de embalagem e complete o quadro abaixo.
TIPO DA EMBALAGEM

PREÇO TOTAL

500 mililitros

R$ 1,25

1,5 litro

R$ 2,70

5 litros

R$ 6,00

6 litros

R$ 6,72

PREÇO POR LITRO

17

Berenika_L/iStockphoto

Entre os produtos vendidos no supermercado, quais são comercializados
pela massa (peso)? Anote numa folha à parte o maior número de produtos que o
grupo lembrar e depois compare o registro de vocês com o das outras equipes.

18

Em alguns supermercados são usadas balanças que imprimem uma etiqueta
contendo informações sobre o produto pesado. Com a ajuda de um adulto, consiga
uma etiqueta desse tipo e traga-a para a escola.

19

Reúna-se com três colegas para comparar as informações presentes nas
etiquetas trazidas, observando o que elas têm em comum e o que têm de diferente.
• Que tipos de informação estão presentes em todas as etiquetas? Registre aqui e
depois discuta sobre o significado dessas informações com os colegas e a professora, ou o professor.
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20

Observe a etiqueta e responda às questões.

RÚTI
HORTIF
.
A
D
A
LAV
ATATA
XX
6155 B
XXXXXX
XXXXXX
XX
,905 kg
PESO: 0
,80
g: R$ 3
Preço/k

TOTAL
PREÇO

3,43

		
EM R$

a) A quantidade de batata foi indicada da seguinte forma: 0,905 kg. Escreva como
se lê essa informação.

b) Quanto falta a essa quantidade de batata para completar 1 kg?

c) Quanto pagaria uma pessoa que comprasse
Explique.

1
2

kg dessa mesma batata?

21

A informação sobre o peso das laranjas ficou borrada nesta etiqueta. Com
base nas demais informações apresentadas, é possível saber se há mais de 1 kg
ou menos de 1 kg de laranja no pacote? Explique.

ÚTI

IFR
. HORT
A
R
E
P
RANJA

A
6080 L

XXX
XXXXXX
X
X
X
X
X
XX
PESO:
,20
g: R$ 2
k
/
o
ç
e
r
P

$
L EM R
A
T
O
T
PREÇO
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22

Veja o que Júlia disse sobre as laranjas do pacote no qual foi colocada a etiqueta mencionada na atividade 21:

				

Converse com seu colega sobre a afirmação de Júlia. Vocês concordam com ela?
Justifique.

23

Observe as informações destacadas nas duas etiquetas.
PEITO DE FRANGO

DATA:

24/09/16 VALIDADE:

OPER.: 123456789012
TARA:

0,023 kg

PESO:

3,260 kg

PREÇO/kg:

R$ 9,50

BANANA-NANICA

25/09/16

TOTAL R$

EMBALADO EM: 23/09/16 TARA:

0,022 kg

25/09/16 PESO:

0,410 kg

VÁLIDO ATE:

PREÇO (kg) R$ 4,96

30,97

TOTAL R$
2 050100002044

2,04

(01)02000200030977(17)120823

Converse com os colegas e a professora, ou o professor, sobre o significado
da vírgula usada nos números destacados. Depois registre suas conclusões no
espaço abaixo.

24

Os números abaixo mostram o peso de dois pacotes com um mesmo tipo
de carne (sem ossos):
A.

2,005 kg

B.

2,5 kg

Em qual deles há mais carne? Explique como você descobriu.

4º BIMESTRE

49

25

Complete a tabela a seguir com as informações que faltam.
Produto

Massa (em kg)

Limão

0,350

Como se lê

Banana

Um quilo e meio.

Açúcar

Seiscentos e cinquenta gramas.

Queijo

Um quilo e trezentos gramas.

Carne

2,150

26

Nas atividades anteriores, trabalhamos com medidas de capacidade e de
massa. Você percebeu alguma semelhança na forma de registrar as medidas relacionadas a essas grandezas? Converse com os colegas e a professora, ou o
professor, sobre essa questão. Depois, produzam um texto coletivo para registrar
o que aprenderam sobre esses sistemas de medida. A professora, ou o professor,
fará o registro do texto no quadro e, depois, você deve copiá-lo no espaço abaixo.

Raquel Nascimento da Silva
EM Casa da Providência
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atividades de avaliação
Nome:

Ano:

Data:

1

Leia os enunciados e assinale com um X os problemas que podem ser resolvidos por meio de uma divisão:
a) (__) Numa estante há 5 prateleiras, cada uma com 28 livros. Quantos livros há
nessa estante?
b) (__) Juliana leu 45 páginas de um livro. Isso é o triplo do que sua irmã Carol leu
do mesmo livro. Quantas páginas Carol leu?
c) (__) Numa sala de aula, há 35 alunos. Desses alunos, 8 são meninas. 		
Quantos são meninos?
d) (__) Num auditório, há 144 cadeiras, 12 em cada fileira. Quantas fileiras de
cadeiras há nesse auditório?
e) (__) João comprou uma máquina de lavar roupa por R$ 972,00. Ele optou pelo
pagamento parcelado de R$ 81,00 por mês. Qual foi o número de parcelas?
f) (__) Uma loja anunciou uma geladeira por R$ 1.296,00, oferecendo um parcelamento
de 10 meses para o pagamento. Qual será o valor de cada parcela?
g) (__) Bruna tem 8 anos e sua tia, Ana, tem o triplo da idade dela. Quantos anos
tem Ana?

2

Laura, João e Bruna querem fazer algumas selfies posicionados lado a lado.
Quantas fotos diferentes eles terão de tirar se quiserem aparecer em todas as localizações possíveis?

3

Sem resolver as operações, faça uma estimativa sobre os resultados e assinale
com um X aqueles que têm mais de 3 algarismos.
a) (__) 25 x 40 		
d) (__) 50 x 62
b) (__) 11 x 75		
e) (__) 98 x 9
c) (__) 19 x 35 		
f) (__) 102 x 13
Explique como você pensou para escolher cada alternativa assinalada:
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4

Observe como Carolina efetuou a multiplicação abaixo. Depois, analise cada
afirmativa e assinale-as com V (verdadeiro) ou F (falso):
1
3

			

56
x
+

25
280
112
392

a) (__) O resultado dessa operação está correto.
b) (__) Podemos saber que o resultado dessa operação está incorreto, pois, se
fosse só 10 x 56, o resultado já seria maior do que 392.
c) (__) Carolina errou o resultado dessa operação porque não conhece os produtos
das multiplicações realizadas e errou no resultado de uma dessas
multiplicações (5 x 6; 5 x 5; 2 x 6; 2 x 5).
d) (__) Carolina errou na primeira etapa do cálculo quando multiplicou o 5 do 25
pelos dois algarismos que compõem o número 56.
e) (__) Carolina errou na segunda etapa do cálculo quando multiplicou o 2 do 25
pelos dois algarismos que compõem o número 56.
f) (__) O resultado está incorreto porque, quando multiplicou o algarismo 2 do 25,
Carolina não considerou que esse 2 vale 20.
g) (__) Para acertar o resultado de uma conta como essa, basta conhecer de
memória todos os resultados da Tábua de Pitágoras.

5

Marque com um X os resultados absurdos para a seguinte divisão: 4.500 ÷ 25.

a) (__) 5.000 		
d) (__) 500
b) (__) 175 		
e) (__) 190 		
c) (__) 25
f) ( ) 100
		
		
Explique como você pensou para escolher cada alternativa assinalada.
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6

Complete as frases com a unidade de medida mais adequada:

milímetro

centímetro

metro

quilômetro

a) O prédio onde Laura mora tem 30 		
de altura.
b) Andando a pé, uma pessoa percorre aproximadamente 5
em uma hora.
c) Juliana mora na mesma quadra da escola. Sua casa fica a 60
da escola.
d) As maiores formigas do mundo medem pouco mais do que 40		
.
e) Para ir caminhando de sua casa até a de sua avó, Pedro gasta mais ou menos
15 minutos. A distância entre as duas casas é de 1,25
.
f) A tartaruga de couro é a maior tartaruga marinha. Seu comprimento chega a
200
. Poucas são as pessoas que têm essa altura.

7

Observe a imagem abaixo. Depois, assinale as afirmativas com V (verdadeiro)
ou F (falso) de acordo com a medida do palito:

1

0

2

3

4

5

cm

a) (__) A medida do palito está entre 3 e 4 cm.
b) (__) O palito tem 4 cm de comprimento.
c) (__) O palito tem entre 4 e 4,5 cm de comprimento.
d) (__) O palito mede um pouco mais do que 4,5 cm.
e) (__) O palito mede aproximadamente 4,3 cm de comprimento.
f ) (__) Dois palitos iguais a esse, enfileirados, mediriam juntos mais do que 8 cm,
porém menos do que 9 cm.

8

Estas são as garrafas de suco que Maria comprou para a festa do filho e os
copos nos quais quer servi-lo.

1,5l

200 ml
4º BIMESTRE
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1,5 l

uroshPetrovic/iStockphoto

Com essa quantidade de suco, quantos copos ela poderá encher?
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9

rclassenlayouts/iStockphoto

João comprou um aquário com capacidade para 10 litros de água. Ele já
preencheu 3 da capacidade. Quantos litros ele ainda deve colocar para completar
4
o aquário?

10

Observe as figuras. Depois, assinale com um X as alternativas que contêm
informações verdadeiras sobre elas.

a) (__) Todas as figuras são quadriláteros.
b) (__) Todas são paralelogramos, ou seja, possuem dois pares de lados paralelos.
c) (__) Todas possuem pelo menos dois lados paralelos.
d) (__) Fazendo um único corte em cada uma, poderíamos obter dois triângulos.
e) (__) Somente uma dessas figuras não possui ângulos retos.

11

Quantos triângulos iguais a este, à esquerda, você precisaria usar para formar
cada um dos polígonos a seguir?
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anexos
tangram

quadrados

Peças do tangram para você recortar e montar o seu quebra-cabeça.

Quadrados para montar o tangram com dobradura
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ANEXOS

malha triangular

Malha triangular para você criar um mosaico bem bonito!
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