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A professora de Davi e Rafaela começou a aula com um desafio: construir, com os alunos, a tabuada do 6.
Vamos ajudar a turma a completar a tabela abaixo?

Agora, descubra como podemos completar a tabuada do 7. Escreva a sua conclusão.
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Agora, é a sua vez! Construa uma tabela com a tabuada do 8.
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Agora, para obter a tabuada do 9, basta somar os resultados da tabuada do 6 e do 3.
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9
Quais as duas outras tabuadas, diferentes de 3 e de 6, que você poderia utilizar para obter a tabuada do
9? Escreva a sua conclusão.
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Se quiser 9 x 3
abaixe o dedo 3.
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Imagine seus dedos
numerados...

depois
(UNIDADES)

2

7

Dará 27, pois ficaram 2 dedos antes do dedo que foi dobrado (dedos da dezena) e 7 depois (dedos das unidades).

Coluna de
0a9
crescente

0

9

1

8

2

7

3

6

4

5

5

4

6

3

7

2

8

1

9

0

Coluna de
0a9
decrescente

Os números
formados pelas
duas colunas
são os
resultados da
tabuada do 9.
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Aqui, temos uma outra
maneira divertida para
fixar a tabuada de 9

- 4º Ano

9 x 3 = 27

MATEMÁTICA

Extraído de Bem Me Quer-Matemática-4 ano-Editora do Brasil- pag.92

Veja um “truque”
truque” para fazer a tabuada do 9!
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1- Na mercearia do Senhor Luís, há cestas que cabem 48 laranjas.Então, em 10 cestas caberão _______laranjas.
Vamos multiplicar 48 por 10?

Coordenadoria de Educação
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0
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X

- 4º Ano

Vamos completar a tabela para obter a tabuada do 10 e do 100?

MATEMÁTICA

Multiplicando por um número que termina em zero...

5

A professora começou a aula com um desafio que Clara e Miguel logo se puseram a resolver:

Uma década tem 10 anos e um século tem 100 anos.

Então, quantos anos há em:
a) 4 décadas? ___________anos

d) 2 séculos? ____________anos

b) 50 décadas ?_________anos

e) 30 séculos ?____________anos

c) meia década ? __________anos

f) meio século? ____________anos

4º BIMESTRE / 2011

Então, em 30 cestas caberiam ________laranjas.

- 4º Ano

Propriedade associativa

MATEMÁTICA

48 x 30 = 48 x ( 3 x 10) = (48 x 3) x 10 = 144 x 10 = 1 440

Coordenadoria de Educação

2- E se fossem 30 cestas, quantas laranjas caberiam?

6

Quando chegaram à fábrica, os alunos viram 14 caminhões que saíam para uma outra cidade levando 96 bicicletas cada
um. Quantas bicicletas eram ao todo?

Coordenadoria de Educação

QUANDO O MULTIPLICADOR TEM DOIS ALGARISMOS...
Luís Felipe foi com os colegas de sua classe visitar uma fábrica de bicicletas.

Extraído de Coleção Quero Aprender-Matemática-3 ano-Editora Àtica - pag.108.

Vamos multiplicar 14 x 96, usando a propriedade distributiva?

84 = 1 344

14
96

Então:

84 (14 x 6)

primeiro, calculamos 14 x 6;

1 344 (84 + 1 260)

e, finalmente, somamos os produtos obtidos.

Resposta: Ao todo, eram 1 344 bicicletas.

.br

depois, calculamos 14 x 90;

le.c
om

+ 1 260 (14 x 90)

emu

x
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+

MATEMÁTICA

= 1 260

- 4º Ano

14 x 96 = 14 x ( 90 + 6) = (14 x 90) + (14 x 6) =

 Agora, é a sua vez!
Em um mercado, há 22 caixas, com 36 garrafas de suco, em cada uma.
Então, nesse mercado, há ________garrafas de suco.

7

DIVISÃO DE NÚMEROS NATURAIS
Paula tem 42 rosas vermelhas. Ela quer fazer ramalhetes com 6 rosas em cada um.

divisor

0

quociente

7

 Agora, é a sua vez! Vamos completar a tabela abaixo?
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números na
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 Em uma escola, as duas turmas do 40 ano têm 72 alunos. Para um passeio, eles foram divididos em 8

grupos iguais. Entao, em cada grupo, há______ alunos.

Glossário:
ramalhetes – ramo de flores, buquê.
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Dividendo

- 4º Ano

Resto

42 6

MATEMÁTICA

Dividendo
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Então, Paula pode fazer ________ ramalhetes.

8

Agora, representando as 2

representar a DIVISÃO.

comeu, temos:

partes que Taninha

Você também já sabe que escrever um número na

2
8

forma fracionária, significa que o inteiro foi dividido
em PARTES IGUAIS.
Agora, vamos aprender um pouquinho mais sobre as
frações.

Representando, graficamente, a parte que cada uma

Veja esta situação:

de suas amigas ganhou temos:

Taninha comprou uma barra de chocolate e dividiu

Márcia comeu uma parte.

1
8

Martha e Mônica.
Veja como está representada esta situação:

Martha também comeu uma parte.

Em primeiro lugar, a barra de chocolate está dividida

4º BIMESTRE / 2011

pedaço para cada uma de suas amigas, Márcia,

- 4º Ano

dois pedaços, deu 1

MATEMÁTICA

em 8 partes iguais. Comeu
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Você já sabe que FRAÇÃO é mais uma forma de

1
8

em 8 partes iguais

9

com

a

nossa

farra

de

chocolates, precisamos saber se podemos repetir!
Para isso, é necessário sabermos a quantidade de
partes de chocolate que sobraram.
Sabemos que um inteiro, dividido em 8 partes
iguais, corresponde a:
1=

Somando as partes que Taninha comeu, e mais as

2 1 1 1 2 111 5
   

8 8 8 8
8
8
5
A fração correspondente à soma é
.
8

5
8

Também sabemos que foram consumidos
da barra de chocolate.

Para sabermos

basta subtrair o todo (a barra inteira) da parte
consumida. Logo:

A representação geométrica do resultado desta adição
é:

5
8

se é possível a repetição,

8 5 3
 
8 8 8

Podemos concluir que, das 8 partes iguais em
que a barra de chocolate foi dividida, sobraram
apenas 3 partes.
Como são quatro pessoas, e sobraram apenas
3 partes da barra de chocolate, não será possível a
repetição para todas as pessoas.

10
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partes que ela deu as suas amigas, temos:

8
8

- 4º Ano

1
8

MATEMÁTICA

E Mônica também comeu uma parte.

continuar

Coordenadoria de Educação

Para

Como sobremesa, havia 18 brigadeiros. Márcia comeu 1

cada uma dos brigadeiros, e Andréa não comeu nenhum
brigadeiro. Agora, pense e responda:
A fração dos brigadeiros que as meninas comeram →
__________________
A fração do que sobrou equivale a → __________________
Quantos brigadeiros sobraram? __________________

- 4º Ano

Foi aniversário de Márcia e todos decidiram
comprar uma pizza para comemorar. Dividiram
a pizza em 10 pedaços iguais. Márcia comeu 3
pedaços, Sandra comeu 3 pedaços, Andréa e
Cristina comeram 2 pedaços, cada uma.
Quantos pedaços de pizza sobraram?

csbcerimonial.wordpress.com

Agora, reúna com o/a coleguinha ao lado, e crie uma situação que
envolva adição e subtração de frações, cujo resultado seja
Seu/sua Professor/a vai auxiliá-lo/la.

5
9

MATEMÁTICA

Vamos exercitar nosso aprendizado sobre
frações. Não se esqueça de que você só
pode somar ou subtrair frações que tenham
denominadores iguais, ou seja: o inteiro
precisa estar dividido em partes iguais para
estas operações.

11
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Coordenadoria de Educação

sexto dos brigadeiros, Sandra e Cristina comeram 2 sextos

Seu Carlos resolveu pintar o muro de sua casa.
Ontem, ele pintou 3 oitavos do muro e, hoje, mais
5 oitavos do muro. Ele já acabou o serviço?
Justifique sua resposta.

b) E cada neto mais novo? __________

Coordenadoria de Educação

Dona Dalva tem R$100,00 para dividir entre
seus 3 netos. Ela dará a metade ao neto mais velho e
dividirá a outra parte, igualmente, entre os outros dois
netos.
a)Quanto ganhará o neto mais velho? __________

a)
Que fração representa a parte que os três
comeram juntos? __________________

b) A pizza acabou? __________________

c) Quanto sobrou? __________________
fernandodannemann.recantodasletras.com.br
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Uma pizza foi dividida em 12 partes iguais. O
pai de Léo comeu 5 doze avos, a mãe dele comeu 2
doze avos e Léo comeu 3 doze avos.

MATEMÁTICA

Marcos tinha 20 bolas de gude. Ele deu a
metade para Rafael e 4 oitavos para Felipe. Quem
ganhou mais bolas de gude? __________

- 4º Ano

wauterlo.pontes.nom.br
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Maria e Juliana se reuniram para estudar na casa
de Mônica. Na hora do lanche, a mãe de Mônica
preparou 1 litro de suco de melancia. Maria bebeu 2
oitavos do suco, Juliana bebeu 1 oitavo e Mônica, 3
oitavos.
Observe as jarras de suco , coloque as frações
correspondentes à parte pintada da jarra e o nome da
pessoa que representa a parte pintada da jarra.

_____ → __________________

As três juntas beberam: ___________
A fração correspondente ao que sobrou do suco: _______

13
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_____ → __________________

MATEMÁTICA

Visite o site da educopédia
(www.educopedia.com.br)
e realize as atividades de matemática do 4º ano,
aula 18. Você pode entrar no site como visitante!
Você vai descobrir outro significado da fração: a
porcentagem.

- 4º Ano

____ → ___________________

Calcular frações de uma mesma quantidade
significa representar partes do todo (quantidade
informada).
de 24 = __________________

de 28 = __________________
de 15 = __________________

Coordenadoria de Educação

Agora, calcule as frações das
quantidades abaixo:

de 42 = __________________

- 4º Ano
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aschoalic
Hely L P
io M Jr e

Observando as frações indicadas na figura
acima, encontre a quantidade pedida:
de 36 → __________________

Qual é o número pensado nas questões abaixo?
Sua metade é 9 → __________________

de 36 → __________________

Uma dúzia é sua quarta parte → ________________
Ele é

MATEMÁTICA

Coleção

o – Már
recreaçã

de 36 → __________________

de 36 → __________________
A quantia é
de 36 → __________________

de 12 reais → __________________
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de 24 = __________________

Após a pesquisa, Bianca e seus colegas decidiram colocar as informações obtidas em tabela e gráfico,
para aplicar as noções aprendidas nos bimestres anteriores. Vejam só como ficou.

FUNK

POP
ROCK

MÚSICA
SERTANEJO

TOTAL

40

15

25

20

100

MATEMÁTICA

- 4º Ano

MÚSICA
ELETRÔNICA

Coordenadoria de Educação

Dos 100 alunos do 4º ano, 40 preferem música eletrônica, 15 preferem funk, 25 preferem pop rock e 20
preferem músicas sertanejas.

Glossário:
dj – aquele que seleciona e toca os discos em casas noturnas ou festas particulares; discotecário.

15
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Na escola de Beatriz, todos os alunos do 4º ano estão organizando uma festa de confraternização. A
turma toda votou no DJ e, agora, todos estão envolvidos na escolha das músicas.

crianças que participarão da

confraternização é igual a: ____________________________________________________________________ .

Colocando em ordem crescente os ritmos preferidos, temos:______________________________________ .

O ritmo preferido pela garotada é:________________________ .

Coordenadoria de Educação

Observando o gráfico e a tabela ao lado, podemos afirmar que o total de

Continuando nossos estudos, foi feita uma pesquisa com 100 alunos. E, baseados nesta quantidade - 100
alunos - vamos começar nossos estudos sobre PORCENTAGEM.

MATEMÁTICA

de pop rock e 20 gostam de música sertaneja.

Em forma de fração, temos:
ELETRÔNICA =

POP ROCK =

FUNK =

SERTANEJO =
saci.org.br
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em fração centesimal, ou seja, de cada cem alunos, 40 gostam de música eletrônica, 15 gostam de funk, 25 gostam

- 4º Ano

A palavra PORCENTAGEM já nos passa a ideia de CENTENA. Significa que podemos colocar estes dados

ser

apresentadas

em

forma

de

taxa

porcentual

Agora, que você já sabe que as porcentagens
podem

ser

expressas

na

forma

centesimal,

(porcentagem), e utlilizamos o símbolo %. Assim, a

escreva como se leem as taxas porcentuais

pesquisa feita por Beatriz com o 4º ano, pode ser

abaixo:

representada da seguinte forma:
MÚSICA ELETRÔNICA =

30% = __________________
= 40% (quarenta por

cento)

40% = __________________
70% = __________________

FUNK =

= 15% (quinze por cento)

POP ROCK =
SERTANEJO =

Coordenadoria de Educação

As frações centesimais (denominador 100), podem

100% = __________________

= 25% (vinte e cinco por cento)

25% = __________________

= 20% (vinte por cento)

10% = __________________

fração

centesimal,

faça

as

transformações abaixo:
40% = ________________
70% = ________________

O que você acha de visitar o site da Educopédia
(www.educopedia.com.br) e realizar as atividades
de
Matemática do 4º ano, aula 29? Você pode entrar no site
como visitante!

100% = _______________
25% = ________________
10% = ________________
20% = ________________

http://financaspessoais.blog.br

Porcentagem e percentagem
possuem o mesmo significado.

17
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em

MATEMÁTICA

porcentagem

- 4º Ano

Agora que você já sabe que podemos representar a

O conceito mais escolhido

vem, em segundo

foi__________, dado por

lugar, é:_____,
Avaliação da
apresentação
Conceito

Votos
(em %)

com ____ % dos
votos.
Os dados da tabela
foram
representados
em um GRÁFICO DE
SETORES.

_____ % dos votos dos
entrevistados, o que
corresponde à maior parte
das escolhas no gráfico.

Ótimo

45

Bom

30

Regular

20

menor parte do gráfico é______,

Ruim

5

com ____ % dos votos.
- 4º Ano

O conceito que corresponde à

MATEMÁTICA

Agora, complete o gráfico de setores com as
porcentagens correspondentes aos espaços
abaixo. Lembre-se de que a metade do gráfico
equivale a 50%.
Avaliação de apresentação

__%
___%

___%

Coordenadoria de Educação

O conceito que

planetaeducacao.com.br

___%
18
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Uma turma assistiu a uma peça de teatro.
Depois, eles registraram o que acharam da
apresentação. Os resultados foram registrados na
tabela abaixo.

uma grande festa!!! Para a festa, decidiram fazer um
lanche bem gostoso, com cachorro quente, pizza,

Complete a tabela abaixo, colocando a quantidade

batata frita, pastel e bolo. A garotada vai adorar!

de crianças que participaram da pesquisa, o total de

Quanto às brincadeiras, a direção da escola decidiu

crianças que preferiram cada brincadeira, a fração

perguntar aos alunos o que eles gostariam de ter na

centesimal correspondente e a porcentagem de cada

festa: 47 alunos pediram um DJ para tocar músicas, 26

brincadeira.

alunos

pediram

uma

cama

elástica,

quiseram uma piscina de bolas

17

alunos

e os 10 alunos

BRINCADEIRAS

TOTAL DE
CRIANÇAS

FRAÇÃO
CENTESIMAL

Coordenadoria de Educação

No Dia das Crianças, a escola da Tequinha fará

PORCENTAGEM

DJ

restantes pediram um teatro de fantoches.

sobre as brincadeiras sugeridas para a festa era igual

TEATRO DE
FANTOCHES
TOTAL DE
CRIANÇAS

a___________________________________________
___________ preferiram um DJ na festa;

Escrevendo as taxas porcentuais, por extenso,
temos:

___________ preferiram a cama elástica;

47% → _______________________

___________ preferiram a piscina de bolas

26% → _______________________

___________ preferiram o teatro de fantoches.

17% →________________________
10% →________________________
100% → _______________________
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O total de alunos que participaram da pesquisa

PISCINA DE
BOLAS

MATEMÁTICA

Agora, responda!

- 4º Ano

CAMA ELÁSTICA

Coordenadoria de Educação
MATEMÁTICA

- 4º Ano

_____________________________________
_____

Na sala de Elvira, há 40 alunos. Sua
professora Maria preparou um bolo para a
comemoração do Dia das Crianças. Metade dos
alunos comeu o bolo. Sabendo que 40 alunos
representam 100% da turma, represente, em
porcentagem, a fração de bolo consumida, e qual
a quantidade de alunos que consumiram o bolo.
_____________________________________
_____

hotelsabrina.blogspot.com

20
iaranoemiacakedesigner.blogspot.com

4º BIMESTRE / 2011

Na escola de Elvira, para a festa do Dia das
Crianças, há cerca de 800 alunos. Foram
preparados 1.600 lanches e consumidos metade
deles. Quantos lanches foram consumidos?
Represente em forma de fração e, em porcentagem,
a quantidade de lanches consumidos.

D. Júlia, professora do 4º ano, pediu a seus alunos que identificassem, na sala de aula, algumas formas
geométricas que eles reconhecessem.

moveisescolar.com.br

MATEMÁTICA

hotfrog.com.br

21
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- 4º Ano

estcomjv.blogspot.com

Veja o que eles encontraram:

Coordenadoria de Educação

Polígonos

Coordenadoria de Educação

Pinte as formas abaixo que se parecem com as da sala de aula de D. Júlia.

Agora, escreva o nome da única forma geométrica acima que não é formada por linhas
retas:

Vamos fazer polígonos com barbantes?
Em uma folha de papel tamanho ofício, crie
um polígono e cubra-o com barbante, usando cola.
Seu/sua Professor/a vai orientá-lo/la.

22
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Figuras planas, como as figuras representadas acima,
nas quais o contorno é formado apenas por uma linha
fechada por segmentos de reta, são chamados de
polígonos.

MATEMÁTICA

Você sabia que as outras figuras, exceto o círculo, são chamadas de
polígonos?

- 4º Ano

________________

2

A bandeira é composta por algumas formas geométricas.
As figuras geométricas, apresentadas na Bandeira Brasileira, são, respectivamente:
(

) 1 círculo – 2 retângulo – 3 losango

(

) 1 retângulo – 2 losango – 3 círculo

(

) 1 losango – 2 círculo – 3 retângulo

(

) 1 retângulo – 2 círculo – 3 losango

MATEMÁTICA

- 4º Ano

1

Agora, pinte a Bandeira do Brasil!
Atenção com o desenho das figuras geométricas que compõem a Bandeira do Brasil!

23
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3

Coordenadoria de Educação

Observe a Bandeira do Brasil!

Consulte o quadro de palavras.

Coordenadoria de Educação

Complete as lacunas com o nome correto das formas geométricas que compõem o relógio de pulso.

triângulo grande / retângulos / quadrado / triângulo pequeno

24
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MATEMÁTICA

O mostrador do relógio tem a forma de um ________________________; o ponteiro das horas é um
____________________________ ; o dos minutos, um _________________________e as pulseiras
lembram dois _________________ .

- 4º Ano

adaptado do clipart

Continue observando as figuras:
A figura que representa o triângulo tem ______ lados.

Coordenadoria de Educação

GEOMETRIA - FIGURAS PLANAS

As figuras que representam o quadrado e o retângulo têm _______ lados.

A base de uma caixa de suco tem a forma de um quadrado.
A vela de um barco pode ser representado pela figura de um triângulo.

Observe, agora, no caminho da escola até a sua casa, coisas que, nesse percurso, lembram figuras geométricas
planas. Escreva seus nomes aqui.
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

25

4º BIMESTRE / 2011

E a figura que representa um círculo lembra ______________________________________.

MATEMÁTICA

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

- 4º Ano

Apresente uma diferença entre o quadrado e o retângulo:

Utilize essas figuras e faça uma obra de arte. Monte a sua obra de arte sobre uma folha de papelão ou um
pedaço de cartão, ou uma folha de papel ofício.
Agora, reflita sobre a sua obra de arte!
Quantos quadrados, retângulos, círculos ou triângulos você utilizou? __________________________________
No total, quantas figuras você utilizou? ____________________________

Coordenadoria de Educação

Recorte, de revista ou de jornal, figuras com forma de quadrado, de retângulo, de círculo e de triângulo.

Olhe bem a ilustração!
É hora de perceber os detalhes!

6

retângulos

_______________

Ao todo, foram utilizadas 12 figuras geométricas planas.
Comparando a sua obra de arte com o barco, quem utilizou mais figuras geométricas?
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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_________

- 4º Ano

4 ___________________

MATEMÁTICA

Fonte: imagem.google.com.br

As figuras geométricas utilizadas são:

Coordenadoria de Educação

fabulare.net

Observe essa obra de arte:

É um trabalho desenvolvido pelo pintor brasileiro Candido Portinari.

_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

Pesquise, com seus colegas, sobre a vida e a obra desse artista brasileiro. Vá a sala de leitura ou ao laboratório
de informática. Seu/sua professor/a vai orientá-lo/la como sempre.
Candido Portinari, por meio da pintura, expressou o seu pensamento.
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Escreva o nome das figuras geométricas que você vê.

MATEMÁTICA

Observe as figuras geométricas presentes na imagem.

- 4º Ano

Observe bem as formas que Candido Portinari utilizou. Observe as cores, a distribuição dos diversos elementos que
compõem essa peça. Observe os tamanhos utilizados. Como esses tamanhos ajudam na leitura visual da obra.

Agora...
Observe a linha do horizonte! Ao olhar a linha do horizonte vê-se uma reta!
Onde está o seu começo? O seu fim?
Observe, ao lado, dois segmentos de retas que se cruzam, que se cortam.
Essas linhas se cruzam determinando um ponto.
Pense em outros segmentos de retas!

1- Desenhe um segmento de reta. Um segmento de reta qualquer! De qualquer tamanho e qualquer cor!
2- Qual o tamanho, a medida do segmento de reta que você desenhou? _____________________
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A linha que liga a mão do menino à pipa não é um segmento de reta!

- 4º Ano

Um segmento de reta, um pedaço da reta, é a menor distância entre dois pontos.

Fonte: maringa.colegiosantoinacio.com.br

Marque, com lápis de cor, esses pontos, os vértices, no quadrado, no losango, no triângulo e no retângulo.

MATEMÁTICA

Seus lados são segmentos de retas. Dois lados se encontram em um ponto chamado vértice.

Coordenadoria de Educação

Observe as figuras geométricas. O quadrado, o losango, o triângulo e o retângulo:

Horizonte

Coordenadoria de Educação

Leia a poesia, cheia de encantamento, de Roseana Murray.
Roseana Murray é uma poetisa brasileira.
Ela faz poesias para crianças e jovens.
Roseana, com sensibilidade, descreveu o horizonte.
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Agora, é você que irá expressar o seu pensamento, a sua emoção, sobre a imagem do horizonte.
Observe a linha do horizonte! Já vimos que a linha do horizonte é representada por uma reta.
Onde está o seu começo? Onde está o seu fim?
Dê asas à imaginação... Crie! Combine palavras! Faça um poema! Ou, então, seja um pintor, como Cândido
Portinari!
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

MATEMÁTICA

Ou será que o mar viraria céu
e os peixes aprenderiam a voar?

- 4º Ano

Se eu apagasse a fina linha do horizonte
será que o céu cairia no mar?
E as estrelas e a lua começariam a navegar?

O que elas apresentam de diferente? E o que elas têm em comum?
Justifique a sua resposta.
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
É isso mesmo! Há diferença! Há pontos em comum!
Uma figura é representada por uma linha poligonal fechada e a outra não. A outra é representada por uma linha

Coordenadoria de Educação

Observe as figuras! As duas figuras são formadas por quatro segmentos de retas.

poligonal aberta.
Você já conhece algumas figuras geométricas que são formadas por linhas poligonais fechadas simples, que já

O triângulo é uma figura geométrica
representada por uma linha poligonal
fechada, por 3 segmentos de retas.
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O quadrado é uma figura geométrica
representada por uma linha poligonal
fechada, por dois pares de segmentos de
retas paralelas e de mesmo comprimento.

MATEMÁTICA

- 4º Ano

conhecemos como POLÍGONOS.

Observe a figura que representa o paralelogramo( P): seus lados opostos são paralelos.
Os paralelogramos são figuras geométricas que têm os lados opostos paralelos.

Coordenadoria de Educação

Os paralelogramos são quadriláteros.
Os quadriláteros, (quatro lados), que você já conhece, são o _____________, o ________________ e o
________________ .
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Dentro desse quadrado existem cinco triângulos: 2 grandes (TG), 1 médio (TM), 2 pequenos (T), um quadrado (Q) e
um paralelogramo (P).

- 4º Ano

Observe o quadrado formado pelos segmentos de retas.

MATEMÁTICA

imagem.google.com.br

jogosdoruca.jogosja.com

Observe essa figura! É um TANGRAM!

O triângulo é um polígono. Ele tem três lados.

Não esqueça:
POLÍGONO são figuras
fechadas, formadas
por segmentos de reta.

O quadrado, o losango, o retângulo são polígonos, eles têm quatro lados (são quadriláteros também).

Coordenadoria de Educação

O triângulo não é um quadrilátero (quatro lados).

jogosdoruca.jogosja.com

O triângulo tem _________ lados (tri).

O quadrado, o losango, o retângulo, são , ainda, paralelogramos, eles têm os lados opostos paralelos.
Pense mais um pouquinho!

___________________________________________________________________________________________
Com três segmentos de retas é possível formar um quadrilátero? __________________________
Justifique a sua resposta:
___________________________________________________________________________________________
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Justifique a sua resposta:

MATEMÁTICA

É possível encontrar lados paralelos no triângulo? _______.

- 4º Ano

Investigue!

Coordenadoria de Educação

GEOMETRIA - FIGURAS PLANAS
Você conhece a lenda chinesa que conta a origem do TANGRAM?
O tangram é um quebra-cabeça chinês muito antigo. De acordo com registros
históricos, ele teria sido trazido para a Europa no início do século XIX. O tangram
é composto de sete peças que podem ser obtidas a partir de um papel quadrado
cortado conforme o diagrama.

Elas são obtidas colocando as sete peças lado a lado sem sobreposição.
Há muitas lendas sobre a criação deste jogo e sobre o significado da palavra

TANGRAM

tangram.

Uma delas diz que a parte final da palavra – gram - significa algo desenhado ou escrito com um diagrama. Já a
origem da primeira parte – tan – é muito duvidosa, existindo várias tentativas de explicação.
A mais aceita está relacionada à dinastia T’ang (618-906 ), que foi uma das mais poderosas e longas dinastias
da história chinesa, a tal ponto que em certos dialetos do sul da China, a palavra T”ang é sinônimo de “chinês”.
Assim, segundo essa versão, tangram significa, literalmente, “quebra-cabeça chinês”
Reame, Eliane et al. A matemática das sete peças do tangram. São Paulo: CAEM – IME/USP, 1995
Glossário:
dinastia – sequência de soberanos pertencentes à mesma família ou linhagem.
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possíveis: pessoas, letras, números, animais, objetos etc.

MATEMÁTICA

tangram permite a montagem de cerca de 1700 figuras, as mais variadas

- 4º Ano

thainaracasas.pbworks.com

Ao contrário de outros quebra-cabeças, que assumem uma forma única, o

Utilizando as 7 peças do TANGRAM, sem sobrepor
nenhuma delas, forme outras figuras com
os cinco
triângulos, com o quadrado e o paralelogramo.
Aqui estão algumas possibilidades. Todas as 7 figuras
geométricas foram utilizadas e não estão sobrepostas.

Coordenadoria de Educação

Reproduza as
figuras usando as
peças do Tangram.

1bp.blogspot.com

Gcompris.net

http://www.clccharter.org/andrea/math/tangrams

Pense!
Invente!
Crie!
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É possível fazer alguns bichinhos! É possível fazer uma
árvore, uma paisagem!

MATEMÁTICA

Agora, é sua vez!
Faça a sua figura!

- 4º Ano

Tire os 2 triângulos grandes e forme um quadrado, com
as outras 5 peças – os 2 triângulos pequenos, o triângulo
médio, o quadrado, o paralelogramo.

É um mostrador que tem a forma de um __________________.
Desenhe os ponteiros de forma que se leia 9 horas.

Fonte: images.google.com.br

Essa imagem tem ____ triângulo, ____ retângulos, dois ____________________ e ____ paralelogramo.

Observe a imagem mais um pouco!
Observe como o autor conjugou as figuras geométricas com os pontinhos existentes na folha em que ele desenhou.
Os pontinhos ajudam na distribuição equilibrada dos segmentos de retas que foram utilizados, que formam as figuras
geométricas.
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• Observe essa imagem. Ela é o resultado da combinação harmônica de algumas figuras geométricas planas.

- 4º Ano

•

Coordenadoria de Educação

Desenhe um relógio nesse mostrador.

MATEMÁTICA

•

.bp.blogspot.com

O mostrador do relógio tem a forma geométrica de um __________________.

Antes de desenhar, observe o tamanho de cada quadradinho.
De acordo com o tamanho do quadradinho, responda: A casa que você desenhará será maior ou menor que
essa?

Ela é um cartão postal da cidade do Rio de Janeiro. Faz parte do roteiro turístico da Cidade
Maravilhosa.
Observe o tamanho do monumento
apresentado na imagem:
O monumento real é desse tamanho? _______________
Estabeleça uma comparação entre a imagem aqui registrada e a imagem real. A proporcionalidade existente
possibilita essa comparação.
A ideia de proporcionalidade permite a identificação da figura real na que é apresentada na imagem.
Com a ideia de proporcionalidade faça, em grupo, o mapa de sua sala de aula.
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Que imagem é essa? Ela mostra um monumento da cidade.

- 4º Ano

Mais uma vez, é hora de perceber detalhes!

MATEMÁTICA

Agora, faça a correspondência! Estabeleça a proporcionalidade!

Fonte: www.funbrasil.cr.br

Justifique a sua resposta: _____________________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

Reproduza essa pequena casa em uma folha de papel quadriculado.

Quantos lados tem um triângulo?_____________

regiões
figuras planas
quadrado

A circunferência tem lados?_________________
Agora , observe novamente o Tangram e responda:
e

a
b

c

g
f

Qual é a figura formada pelas sete peças do Tangram
antes de serem separadas?
______________________________________________
Região
triangular

triângulo

Identifique dois triângulos iguais:
______________________________________________
Dentre as sete peças, identifique um quadrado:
______________________________________________

Região circular ou
círculo

circunferência

Uma das figuras, com quatro lados, não é retangular nem
quadrada. Você pode identificá-la pela letra __________
Esta figura chama-se paralelogramo. Faça o desenho
desta figura.
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retângulo
- 4º Ano

Região
retangular

d

MATEMÁTICA

Região
quadrada

Qual a diferença entre um quadrado e um
retângulo?____________________________________
_____________________________________________

Coordenadoria de Educação

Você já conhece algumas
figuras geométricas planas. Observe-as abaixo e
responda às questões:

Você sabe o que é poliedro? Caso não
saiba, na próxima página, no ESPAÇO
PESQUISA, iremos descobrir...
Vamos imaginar a cena seguinte...

Você observou?
Os objetos que rolam com facilidade têm o total
ou parte de sua superfície arredondada.

?

?

a) Ela empurra uma bola. O que acontece?

http://www.alegriailimitada.com.br/listaprodutos

_________________________________
http://todaoferta.uol.com.br/comprar/cone-sinalizador
_________________________________
_________________________________
http://downloads.open4group.com/wallpapers Esses objetos têm a forma dos
_________________________________
sólidos geométricos conhecidos
_________________________________
como corpos redondos.
_________________________________

Há objetos que não rolam
com facilidade.

http://www.chuchelandia.com/popup_image.php

c) E agora? Qual o melhor jeito para Sandra movimentar um
tubo?
http://www.dicasdepresentes.com/presentes/
http://www.ceramicaroque.com.br/pg_tijolo6.htm
__________________________
__________________________
__________________________
Esses objetos não rolam com facilidade porque não
__________________________
apresentam partes arredondadas. Todas as suas
__________________________
partes são planas.
__________________________
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?

- 4º Ano

b) Agora ela empurra uma caixa. O que acontece com a
caixa? A caixa rola?
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

?

MATEMÁTICA

http://www.imagensgratis.com.br/foto-do-bola

Sandra vai retirar alguns objetos do seu quarto.

Coordenadoria de Educação

Geometria: sólidos geométricos
Poliedros e corpos redondos

Objetos redondos

Coordenadoria de Educação

Ela tem a forma de um corpo redondo ou de um
poliedro? Por que você acha que ela tem essa
forma?
Discuta as suas conclusões com seus colegas e
anote-as. Seu/sua Professor/a vai auxiliá-lo.
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________
Os dados têm a forma de um corpo redondo?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
Todos os corpos que não são redondos são
poliedros?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

http://www.copitraje.com/produto.php?id=595

Objetos com partes planas
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Observe esta lata de mantimentos.

- 4º Ano

Escreva o nome de 3 objetos que só tenham
partes planas e de outros 3 que tenham alguma
parte arredondada.

MATEMÁTICA

Observe ao seu redor.

Pesquise, no dicionário, o significado da palavra
poliedro:
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

Coordenadoria de Educação

Veja as figuras abaixo e, em seguida,
responda:
Qual delas é um corpo redondo que tem uma superfície
arredondada e duas faces planas?_____________________

Qual delas é um corpo redondo que tem uma parte
arredondada e somente uma parte plana?_____________

Quantas faces tem um dado?
____________________

cilindro

esfera

Descubra e escreva os pontos das faces que são
opostas:

cone
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Num dado, a soma de pontos de duas
faces opostas (a de cima e a de baixo, por
exemplo) é sete.

- 4º Ano

Que objeto se assemelha a esse corpo redondo?
___________

troll-urbano.weblog.com.pt

MATEMÁTICA

Qual delas é um corpo redondo que não tem superfície
plana? ____________________________________

cilindro
esfera
cone

cilindro

paralelepípedo

Coordenadoria de Educação

Sólidos geométricos
Poliedros e corpos redondos

esfera

paralelepípedo

paralelepípedo

pirâmide

cubo
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MATEMÁTICA

paralelepípedo

- 4º Ano

cilindro

Adicionando todos esses comprimentos, vamos
encontrar: 80 cm + 60 cm + 80 cm + 60 cm = 280 cm.
Logo, Vera deverá utilizar 280cm de fita. Essa
medida representa o PERÍMETRO da placa.

PERÍMETRO de uma figura plana é a medida do seu
contorno.
Calcule o perímetro de:
a) um quadrado de 5 cm de lado →______________________

Coordenadoria de Educação

Com uma fita plástica, Vera pretende
rodear as beiradas desta placa de madeira
abaixo:

b) um triângulo equilátero de 20 cm de lado →____________
Coleção Pode Contar Comigo – José Roberto Bonjorno & Regina
Azenha - FTD

- 4º Ano
Coleção Pode Contar Comigo – José Roberto Bonjorno & Regina Azenha - FTD

MATEMÁTICA

Mostre para os seus colegas como você fez para
calcular. Verifique se alguém fez diferente e se
encontrou o mesmo resultado.
Para resolver a
situação-problema, vamos
arrumar, um após o outro, os pedaços de fita que
serão colocados ao redor da placa.

Coleção Pode Contar Comigo – José Roberto
Bonjorno & Regina Azenha - FTD
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Calcule o perímetro dos polígonos abaixo:

Que polígono lembra o tampo da mesa? ________
Quantos centímetros de fita Vera deverá utilizar?
________________________________________

Num passeio de bicicleta, Mariana percorre
o trecho representado na figura. Quantos metros
ela percorre em uma volta completa?
__________

90m

35m

1 km

1 600m

Coordenadoria de Educação

Numa prova de atletismo, Américo deu 8 voltas
em uma pista retangular. A pista mede 90m de
comprimento por 35m de largura. Quantos metros
Américo percorreu? __________

1 720m

Comprei um tapete quadrado cujo perímetro é
igual a 12 metros. Qual é a medida do lado do
tapete? __________

bibliodesign.com.br
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Para medir o tamanho de um campo de
futebol, usei meu passo de 80cm como unidade. No
comprimento, contei 70 passos e, na largura, 32
passos. Calcule o perímetro do campo de futebol.
____________________________________
_____

Coleção Pode Contar Comigo – José Roberto Bonjorno & Regina Azenha - FTD

MATEMÁTICA

Coleção Pode Contar Comigo – José Roberto Bonjorno & Regina Azenha - FTD

- 4º Ano

2 km

O terreno da figura abaixo tem a forma de um
retângulo de 30m de comprimento por 20m de largura.
Coordenadoria de Educação

André vai participar de um campeonato de
futebol, organizado pelas escolas do seu bairro.
Antes do início do jogo, o treinador solicitou
aos jogadores que realizassem o aquecimento ao
redor da quadra desenhada abaixo:

Coleção Pode Contar Comigo – José Roberto Bonjorno & Regina Azenha - FTD

Para cercá-lo, foram passadas três voltas de arame.
Calcule quantos metros de arame foram usados:
__________

E ao redor de toda a quadra? __________
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Uma cerca de madeira custa R$ 70,00 o metro. Quanto
se gastará para cercar um terreno retangular de 12 m
de frente e 40 m de fundo? __________

10m
1
Para contornar
do campo de futebol,
2
quantos metros serão percorridos?? __________

MATEMÁTICA

cakeyparty.com

- 4º Ano

5m

Preparo:
todos

os

ingredientes

no

liquidificador e bata bem. Com um pincel, unte a
Vamos fazer um lanche bem gostoso? Que tal

máquina de fazer waffles para não grudarem.

waffles com sorvete de creme? Qual o adulto,

Rende dois waffles grandes. Com uma concha,

amigo de sua família, vai auxiliá-lo/la nesta

despeje a massa e coloque o recheio escolhido.

atividade?

Faremos um waffle de cada sabor. O primeiro

Ingredientes:

waffle

2 ovos

chocolate, quando já estava na máquina. Após o

2 xícaras de leite

seu cozimento, coloque uma bola de sorvete por

2 xícaras de farinha de trigo

cima e aproveite!

novamente, com bastante queijo e um pouco de

1 colher de chá de sal

orégano. Sirva quente com uma manteiguinha

1 colher de sopa de fermento em pó

derretendo por cima.

Recheios e coberturas opcionais:

Repare que esta receita rende apenas dois

- Gotinhas de chocolate

waffles grandes. O que podemos fazer para

- Queijo (pode usar parmesão ralado na hora)

aumentar a quantidade de waffles?

- Orégano
- Manteiga ou requeijão

____________________________________
_________________________________________
_____

Lembrete importantíssimo!
Não realize nenhuma atividade, utilizando fogo, sem a
presença de um adulto. É muito perigoso!!!!

Coloque suas sugestões de novos recheios
para se colocar nos waffles:
____________________________________
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1 colher de sopa de açúcar

- 4º Ano

Para fazer o segundo waffle, bata a massa,

MATEMÁTICA

100ml de azeite (mais para untar)

foi apenas polvilhado de gotinhas de

Coordenadoria de Educação

Coloque

uma quantidade menor. ______________ os

ovos

2

leite

2 xícaras

farinha de trigo

2 xícaras

azeite

100 ml

açúcar

1 colher de
sopa

sal

1 colher de
chá

fermento

1 colher de
sopa

Tudo

que

pode

ser

4 WAFFLES

__________ a quantidade de ingredientes proporcionalmente.

6 WAFFLES

Quando

medido,

pretendemos

diminuir uma

determinada quantidade, é necessário que
seja na mesma proporção!
Isso quer dizer que, se eu quero metade
de uma quantidade, basta ___________as
grandezas por 2.

nós

chamamos

de

GRANDEZA!
Logo, na receita dos waffles, os ovos, o leite, a farinha de
trigo, o azeite, o açúcar, o sal e o fermento são
______________, já que podemos medir a quantidade.
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2 WAFFLES

Para diminuir a quantidade de waffles, basta

- 4º Ano

INGREDIENTES

ingredientes, de forma proporcional.

MATEMÁTICA

Você deve ter percebido que para aumentar a
quantidade de waffles, é necessário aumentar a
quantidade de ingredientes na mesma proporção!
Então, vamos completar a tabela? Observe o que
foi feito!

Coordenadoria de Educação

O mesmo acontece quando queremos fazer

ovos

2

1 WAFFLE

Aninha gasta 60 minutos para dar
1 volta na lagoa.
Para dar 2 voltas na lagoa, ela

leite

2 xícaras

gastará____________________

farinha de trigo

2 xícaras

Para dar 4 voltas na lagoa, ela
gastará____________________

100 ml

açúcar

1 colher de
sopa

sal

1 colher de chá

fermento

1 colher de
sopa

Nós já aprendemos que podemos fazer
mais ou menos waflles. Para isso, basta
aumentar ou diminuir, proporcionalmente, os
ingredientes. Mas será que nós só usamos as
proporções nas receitas?
Vamos ver!!!

Aninha gasta 60 minutos para dar 1 volta na lagoa.
Para dar 1/2 volta na lagoa, ela gastará____________
Para dar 1/4 de volta na lagoa, ela gastará____________
- 4º Ano

azeite

veja.abril.com.br

Coordenadoria de Educação

2 WAFFLES

Conforme vimos no caderno do 3º bimestre, fração é a
divisão do inteiro em partes iguais. Logo, podemos
afirmar que:
½ significa a metade → precisa-se dividir por 2.
¼ significa a quarta parte → precisa-se dividir por 4.

Para resolver esta atividade você não precisou saber
o comprimento da lagoa. Você tem a informação do
tempo e esta é a grandeza que está sendo alterada.
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INGREDIENTES

Aninha corre na lagoa todos os dias. Ela leva
60 minutos para contornar toda a lagoa.

MATEMÁTICA

Vamos agora diminuir as quantidades?

Se Joana leva 2h para chegar a Cabo Frio a uma
velocidade de 50 km/h, quanto tempo levará para
chegar lá se aumentar sua velocidade para 100

Para encher uma piscina de 1.000 litros,
gastamos 500 garrafas pets de 2 litros cada uma. Se
usarmos garrafas de 1 litro, quantas garrafas serão
necessárias?
________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___

km/h?
E se diminuir a velocidade para 25km/h, quanto
tempo ela gastará para chegar lá? _______________

O que você pode observar em relação às grandezas
velocidade e tempo?
__________________________________________

É importante você perceber que, mesmo as
grandezas aumentando e diminuindo, isso acontece
de forma proporcional. Isso quer dizer que se uma
grandeza dobra, a outra se reduz à metade e viceversa.

Coordenadoria de Educação
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Completando...

http://downloads.open4group.com

- 4º Ano

Para ir da sua casa a Cabo Frio, Joana leva
2h. Seu pai dirige a uma velocidade de 80 km/h.
Se o pai de Joana aumentar a velocidade, o tempo
___________ .
Se o pai de Joana diminuir a velocidade, o
tempo ________________ .
Portanto,
velocidade
e
tempo
se
alternam/variam de maneira oposta / contrária.

MATEMÁTICA

Vimos, até agora, grandezas que aumentam ou
diminuem ao mesmo tempo. Mas temos também,
grandezas que variam alternadamente! Se uma delas
aumentar, a outra diminui. Vamos ver?

Agora que você já sabe o que são grandezas e
que elas podem variar de acordo com a situação
apresentada, crie uma situação-problema, que envolva
duas ou mais grandezas. Troque com seus amigos.
Vamos resolver os exercícios de todos os nossos
colegas da turma? Seu/sua Professor/a, como sempre,
vai auxiliá-lo/la bastante.

Coordenadoria de Educação

No período de férias, os cariocas gostam
muito de viajar para Petrópolis.
Para percorrer os 150km de estrada, levam,
em média, 2 horas. Com as chuvas do início
deste ano, as estradas foram destruídas e os
caminhos modificados. Agora, os cariocas levam
o dobro do tempo para percorrer o mesmo
caminho.

________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

legitimanet.com.br

____________________________________________

De acordo com as informações do texto,
complete a tabela abaixo:

____________________________________________
____________________________________________

ANTES
150 km
2 horas

DEPOIS

____________________________________________

MATEMÁTICA

____________________________________________

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____
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____________________________________________

- 4º Ano

____________________________________________

João é um menino saudável e, no último mês, apresentou fortes dores de cabeça e febre. O diagnóstico
do médico foi dengue!
No hospital, o médico verificou o peso do menino e fez algumas orientações para o acompanhamento da
doença.

curiofisica.com.br

sabado.org

REPOUSO

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

atenfar.wordpress.com

Coordenadoria de Educação

MEDINDO A MASSA...

NÃO TOMAR REMÉDIO SEM
ORIENTAÇÃO MÉDICA

http://arteva.com.br

20mg

- 4º Ano

500g
iquego.com.br
desenhosparacolorir24.com

Agora,
a) assinale a imagem que representa o peso do menino.
b) analise o peso indicado nas imagens abaixo.

(2)

MATEMÁTICA

34kg

(1)
500g
desenhosparacolorir24.com

iquego.com.br

Para você, qual é o mais pesado?_____________________________

20mg
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Observe as imagens!

 g?

 mg?

 Caso não saiba, pesquise e anote. Seu/sua Professor/a vai auxiliá-lo/la novamente.

MATEMÁTICA

- 4º Ano

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

 kg?

www.planetaeducacao.com.br
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 Você sabe o que significam as letras

Medimos a massa de um corpo em quilogramas ou quilos.
Quilograma ou quilo se escreve assim: kg.
Para medir a quantidade de açúcar, que podemos colocar no suco, precisamos
do grama.O grama é representado assim: g. Um grama tem mil miligramas(mg).
Um quilograma tem 1 000 gramas.
1 000mg = 1g
1 000g

= 1kg

Coordenadoria de Educação

Massa é a quantidade de matéria (substância) de um corpo.

1 000kg = 1t (tonelada)

1 000kg
1 000mg



500g
1kg

1g
0,5kg

Agora, vamos ajudar o João a completar a atividade abaixo?

a) 2 kg =_________________g

d) 3 500 g = ___________kg e ________g

b) 5 000 g = ______________kg

e) 7 000g = ___________kg

c) 1 kg e meio = ___________g

f) 4 kg e 300 g = _________________g

1t

MATEMÁTICA

1 000g

- 4º Ano

Observe as cartas e pinte, da mesma cor, as que possuem o mesmo valor.
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 Após se recuperar, João voltou à escola e, logo no primeiro dia de retorno às aulas, sua Professora
propôs um jogo da memória para distraí-lo.

cafe

500g

500g

http://arteva.com.br

http://arteva.com.br

Extraído Coleção Quero Aprender-Matemática-3 ano-Editora Átical- pag.215

http://www.abckids.com.br/verdesenho.php?codigo

- 4º Ano

Quilograma significa mil
gramas. No dia a dia,
usamos a palavra quilo
quando queremos nos
referir a quilograma.
Para medir a massa(ou o
“peso”) de um pacote de café,
podemos usar uma unidade
de medida padrão chamada
quilograma ou quilo. O
símbolo é kg.
500 gramas + 500 gramas = 1 000 gramas
1 000 gramas = 1 quilograma

Para medir a massa de
produtos que tenham menos
de um quilo, usamos o
grama. O símbolo é g.
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http://arteva.com.br
Extraído de Coleção Pode Contar Comigo-Matemática-4 ano-Editora FTD pag.198.

cafe

Coordenadoria de Educação

Leve dois pacotes de 500
gramas, pois não tenho
pacote de um quilo.

Seu Carlos,quero
um quilo de café.

MATEMÁTICA

André, vá até a mercearia
do seu Carlos e compre
um quilo de café.

Quantos pacotes de cada produto abaixo você teria de comprar para levar 1 quilo (1kg) ?
a)

b)

__________________

c)

d)

Extraído de Bem Me Quer-Matemática-4 ano-Editora do Brasil- pag.199

__________________

__________________

__________________
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 Agora, é a sua vez!

A palavra grama é usada no masculino quando se refere à unidade de medida.
Por exemplo:

Desafio!!!
Observe as embalagens de biscoito e associe cada uma a seu peso. Lembre-se de que 1 quilograma
corresponde a 1 000 gramas.
1
a) 2 kg? _______________

MATEMÁTICA

- 4º Ano

 Comprei um grama de ouro.

1
b) 4 kg? _______________

c)

3
kg? _______________
4
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Extraído de Bem Me Quer-Matemática-4 ano-Editora do Brasil- pag.203
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 Pesei trezentos gramas de presunto.

Você já viu estes tipos de balança?

cidaderiodejaneiro.olx.com.br

Balança digital eletrônica.
Muito usada em
supermercados.

gied.ffalm.br

pedagogia.com.br

Balança com escala graduada em
quilos. Usada para pesar pessoas.

pedagogia.com.br

Coordenadoria de Educação

O instrumento mais usado para medir a massa é a balança.

Balança de dois pratos. Usada
para medir a massa por
comparação.

- 4º Ano

a) Qual é a fruta mais leve?__________________________
b) Qual é a fruta mais pesada?_______________________

2- André e seus colegas fizeram várias experiências na escola com a balança de dois pratos e um pedaço de sabão.
a) O que pesa mais: os 6 lápis iguais ou o sabão?__________________________

MATEMÁTICA

Extraído de Bem Me Quer-Matemática-4 ano-Editora do Brasil- pag.200

b) Se eles usassem a metade do sabão, quantos lápis iguais deveriam ficar no
outro prato para a balança continuar equilibrada?_________________________
c) E se usassem o dobro do sabão, quantos lápis iguais deveria haver no outro
prato para manter o equilíbrio da balança?______________________________
Extraído de Bem Me Quer-Matemática-4 ano-Editora do Brasil- pag.201
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1- Observe os pratos da balança e escreva:

2 500 gramas de frango e 1 000 gramas de linguiça.
a) No total, quantos gramas o pai de Carlos comprou ? _________________________
b) Quantos quilos de frango ele comprou ?___________________________________

1 000 gramas = 1 kilograma
gramas = g

Kilograma = kg

miligrama = mg

Coordenadoria de Educação

O pai de Carlos foi ao mercadinho comprar carnes para o churrasco. Comprou 1 200 gramas de carne,

1 grama = 1 000 miligramas

O símbolo da tonelada é t.
1 t = 1 000 kg

Desafio!!!
Um caminhão transporta 10 toneladas de farinha de trigo todas as vezes que sai do moinho. Se o caminhão sair
5 vezes, quantas toneladas ele irá transportar? _______________

http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/caminhao
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Uma tonelada é igual a 1 000 quilogramas.

- 4º Ano

Para medir grandes massas, como cargas de caminhões, usamos a tonelada.

MATEMÁTICA



________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

 Liste outros produtos que utilizam as medidas de capacidade:

http://escoladacorujeira.weebly.com/3/post/2009

Para indicar quanto cabe em cada vasilha, estas embalagens líquidas vêm com sua capacidade escrita.
Veja algumas embalagens:
http://www.infoescola.com/ecologia/reciclagem

http://www.pead.faced.ufrgs.br/sites/publico/eixo4

a) O conteúdo da jarra de suco foi suficiente para servir todos?_______________________________
b) Sobrou ou faltou? Quanto?______________________________________________
c) Quantos copos ainda podem ser servidos?_________________________________
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Na hora do lanche, a mãe de Maria trouxe uma jarra de 2 litros de suco e serviu 6 copos de 200 mililitros.

- 4º Ano

 Um grupo da turma do 4º ano reuniu-se na casa de Maria para fazer um trabalho.

MATEMÁTICA

http://www.donapalmira.com/loja/iogurtes/103018
http://embalagemsustentavel.com.br/2009/06/24/aquafina/

MEDINDO A CAPACIDADE....

 ml?

 Caso não saiba, pesquise e anote. Conte com seu/sua Professor/a para ajudá-lo/la.

MATEMÁTICA

- 4º Ano

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Coordenadoria de Educação

 l?

www.saullopaes.com
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 Você sabe o que significam as capacidades

1 litro = 1 000 mililitros
Para medirmos a capacidade de frascos pequenos, usamos o mililitro.O símbolo
do mililitro é ml.
1l = 1 000ml
 Todo dia, Júlia compra 1 copo de guaraná natural com a capacidade de 250ml.

Coordenadoria de Educação

Muitas vezes, precisamos medir a quantidade de água ou de outros líquidos. A
unidade de medida usada, nesses casos, é chamada de litro. O símbolo do litro é l.

Em 4 dias, quantos mililitros Júlia bebeu? Pinte a resposta.
100

200

300

400

500

600

700

800

900

1 000

ml

+

3°

+

4°

+

E, em 5 dias? Quantos mililitros Júlia bebeu?
Transforme em litros e mililitros a quantidade de guaraná que Júlia bebeu.

litro e

Total

=

mililitros.
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2°

MATEMÁTICA

1°

- 4º Ano

Então, calcule:

O Senhor José comprou, para seus sobrinhos, 3 copos de refrigerante de 300 mililitros cada um e gastou
R$7,50.
a) Ele comprou mais do que 1 litro de refrigerante? Justifique sua resposta.
___________________________________________________________________________
b) Quanto custou cada copo de refrigerante, sabendo que os 3 copos possuem o mesmo preço?
___________________________________________________________________________
c) O senhor José deu uma nota de R$10,00 para pagar a conta. Quanto ele recebeu de troco?

Coordenadoria de Educação

Desafio!!!

___________________________________________________________________________

e) 2 000 ml = ______l

b) 5 000 ml = _______l

f) 9 l = _______ml

c) 2 l e 500 ml = _______ml

g) 1 700 ml = _____l e _____ml

d) 1 litro e meio = _______ml

h) 3 l e 200 ml = __________ml

Desafio!!!
Quantos meios litros há em 1 500 mililitros de água?
 Compare, agora, as quantidades usando um dos sinais.
> ( é maior que)
a)

< ( é menor que)

2l _____1 500 ml

b) 1 l e 500 ml ______ 1 500 ml

http://www.xapopila.com/?tag=agua

= ( é igual a)

c) 3 l _______ 3 500 ml
d) 1 l ____ 1 000 ml
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a) 3 l = ______ml

- 4º Ano

Agora, vamos completar a atividade abaixo?

MATEMÁTICA



A água é uma substância necessária a todo ser vivo. Assim como a planta, o
ser humano também precisa de água para viver, pois ele morre se não ingerir
água suficiente para manter seu organismo funcionando. Uma pessoa deve
beber aproximadamente 2 litros de água por dia.

http://desenhoparacolorir.net/desenho-de-camelo

Coordenadoria de Educação

Você sabia que o camelo bebe até 100 litros de água de uma só vez? Por
isso, demora a ter sede.
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MATEMÁTICA

aarvore.wordpress.com

- 4º Ano

Mas água não serve só para beber. Pesquise e escreva outros usos que fazemos da água.

Vitamina de banana
Ingredientes:
1
• litro de leite
2
• 2 bananas
• 2 colheres de aveia
• açúcar ou mel (à vontade)
Extraído de Bem Me Quer-Matemática-4 ano-Editora do Brasil- pag.199

Numa caixa d’água cabem 250 litros. De quantos baldes de 5 litros de capacidade precisaremos para encher
essa caixa d’água? ______________________________________________________________________

http://serv1.codau.com.br:8080/codauEnsina.php

http://www.araujonanet.com.br/Produtos.aspx?chave
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c)

- 4º Ano

b)

Até que marca (em ml) Letícia deve colocar o leite no liquidificador, seguindo a receita da vitamina? __________
E se a receita falasse em 1 de litro de leite? _______________
4
3
E se falasse em de litro de leite? _______________
4

MATEMÁTICA

a)

Coordenadoria de Educação

Desafio!!!

Observavam a posição do Sol ou a posição e o tamanho da sombra que uma vareta fazia no chão.
Observavam também as mudanças da Lua.
Aos poucos, as pessoas foram criando outros instrumentos, como o relógio de areia (ampulheta) e o
relógio de sol.

Hoje, com a tecnologia avançada, temos vários tipos de relógios e calendários que garantem a medida do
tempo com alta precisão.

MATEMÁTICA

http://astro.if.ufrgs.br/lua/lua.htm

http://www.apetrexo.com.br/prod/3556/7/0/401/Relogio-de-Pulso-Natacao-Pool-Mate-Pro-Rosa.aspx
http://relogios.lorenzojoias.com.br/relogio-de-pulso-casio-edifice-p-7067.html

Troque ideias com seus colegas e com seu/sua Professor/a a respeito do funcionamento da ampulheta e do
relógio de Sol.
Extraído Colecao Aprendendo Sempre-Matemática-3 ano-Editora Atica- pag.52
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cecemca.rc.unesp.br

- 4º Ano

http://www.historia.pro.br/

Coordenadoria de Educação

Os primeiros seres humanos, que sentiram a necessidade de medir o tempo, usavam formas diferentes
das atuais.

 Nos relógios com ponteiros, há 12 divisões que indicam as horas. Em um dia, o ponteiro das horas
percorre duas vezes essas divisões. Logo, um dia tem: 12 horas + 12 horas = 24 horas.
Coordenadoria de Educação

Por essa razão, depois do meio-dia, há duas maneiras de ler as horas. Vamos completar o relógio abaixo?
24
23

13

14
Até as 12 horas
ou meio-dia

www.testonline.com.br

1 - João foi ao médico com sua mãe porque estava com dor de garganta. O médico receitou um remédio
para ser tomado de 8 em 8 horas. Ele tomou a primeira dose às 10 horas da noite. Em que horários João
deverá tomar o remédio no dia seguinte? ______________________

a) Em 5 dias há ______horas.

b) 72 horas representam ______dias.

3 - Observe o dia e a hora que estão marcados no relógio ao lado.
a) O relógio marca _____horas e ____minutos.
b) Celso vai viajar nesse mesmo horário no dia 7 de março..
Quantos dias e quantas horas faltam para sua viagem? _________________

Extraído de Coleção Pode Contar
Comigo-Matemática-4 ano-Editora
FTD - pag.60.

2- Se o dia tem 24 horas, então,

MATEMÁTICA

- 4º Ano

Desafio!!!
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Depois do
meio-dia

Extraído de Coleção Aprendendo Sempre-Matemática-3 ano-Editora Ática - pag.61.



Agora, é a sua vez. Complete o calendário e preencha-o de acordo com o mês e o ano em que estamos.
Depois, responda:

a) Em que dia cai o 1º domingo? E o último? _______________

Coordenadoria de Educação

Carlos esqueceu de marcar, no calendário, o dia da
gincana de Matemática, realizada em setembro. Esse dia
caiu antes do 2º domingo do mês de setembro, depois do
Dia da Independência, e é uma quinta-feira. Qual foi o dia?
_______________________________________________

b) Quantas semanas completas? ________________________
c) Quantos dias de aula? Lembre-se de verificar os feriados. ___
d) Quantas quartas-feiras? ______________________________

Agora, escreva o significado da palavra

Extraído de Coleção Aprendendo Sempre-Matemática-3 ano-Editora Ática - pag.61.

a) década________________________________

d) século ___________________________

b) bimestre ______________________________

e) trimestre__________________________

c) quinzena ______________________________

f) semestre__________________________



Vamos ajudar o Carlos para a próxima gincana de Matemática? Vamos treiná-lo!

a) Uma hora tem ____minutos.
b) Então, meia hora tem ____minutos.
c) Um quarto de hora (quarta parte) tem ______minutos.
d) Um terço ou a terça parte da hora tem ______minutos.
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MATEMÁTICA

f) Qual é o mês anterior a este? E o seguinte? _______________

- 4º Ano

e) Qual é o número deste mês? __________________________

No número 7 436, o valor relativo do algarismo
(A) 4.
(B) 40.
(C) 400.
(D) 4 000.

4

é
Número
valor absoluto = ideia da quantidade
valor relativo = posição que ocupa

Observe a reta numérica:

Nessa reta numérica, o número
(A)
(B)
(C)
(D)

P.
Q.
R.
S.

135

Q

R

S

145

corresponde ao ponto marcado pela letra
Utilize, sempre que precisar, os
cadernos pedagógicos de 2009,
2010 e dos bimestres anteriores
de 2011.

Um número é composto de
1 unidade de milhar, 7 centenas, 2 dezenas e 9 unidades
Esse número é
(A) 127.
(B) 172.
(C) 1 297.
(D) 1 729.
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P

- 4º Ano

120

MATEMÁTICA

115

Coordenadoria de Educação

Vamos exercitar nossos conhecimentos?
Colocamos aqui algumas questões das provas
do 4° bimestre dos anos de 2009 e 2010.

100
10
100
10

+
+
+
+

4
4
8
4

X
X
X
X

1
1
1
10

decompor = separar em ordens e classes

36
x4

O resultado da multiplicação do quadro ao lado é
A) 32.
(B) 40.
(C) 140.
(D) 144

paint

MATEMÁTICA

Um grupo de turistas fez uma viagem em três dias. No primeiro dia, percorreu 234 quilômetros.
No segundo dia, percorreu 315 quilômetros e, no terceiro, 140 quilômetros.
O grupo percorreu, ao todo,
(A)
(B)
(C)
(D)

Coordenadoria de Educação

X
X
X
X

688 quilômetros.
689 quilômetros.
690 quilômetros.
789 quilômetros.

Google imagens
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(A) 8
(B) 8
(C) 4
(D) 80

pode ser decomposto em

- 4º Ano

804

O número

(A) 15m.
(B) 150m.
(C) 1 500m.
(D) 15 000m.

O pai de Juliana passou um período trabalhando no estado de São Paulo: de 6 de maio a 6 de outubro.
Baseando-se na sequência dos meses do ano, durante quantos meses o pai de Juliana trabalhou em São Paulo?

Coordenadoria de Educação

A distância da casa de Maurício ao estádio de futebol é de 1,5km. Em metros, essa distância corresponde a

(A) uma nota de 50 reais e uma nota de 20 reais.
(B) uma nota de 50 reais, uma nota de 10 e uma nota de 5 reais.
(C) duas notas de 20 reais e uma nota de 5 reais.
(D) uma nota de 20 reais e duas notas de 10 reais.
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Laura pagou uma compra à vista e recebeu um desconto de R$15,00. Considerando que o valor da compra antes
do desconto era de R$55,00, quanto Laura pagou pela compra?

MATEMÁTICA

- 4º Ano

(A) 5 meses.
(B) 4 meses.
(C) 3 meses.
(D) 2 meses.

Coordenadoria de Educação

O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times de futebol da escola no campeonato anual.

De acordo com o gráfico, quantos pontos o time azul conquistou?

A)
B)
C)
D)

4 pacotes.
3 pacotes.
2 pacotes.
1 pacote.
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de 500 gramas do feijão que ela desejava comprar. Para levar 1,5 quilogramas de feijão, Juliana precisou comprar

MATEMÁTICA

Para fazer uma feijoada, Juliana foi ao supermercado comprar feijão. Ao chegar lá, verificou que só havia pacotes

- 4º Ano

(A) 30
(B) 20
(C) 10
(D) 5

800 carros.

B)

570 carros.

C)

370 carros.

D)

200 carros.

Utilize, sempre que precisar,
os cadernos pedagógicos de
2009, 2010 e dos bimestres
anteriores de 2011.

Aninha e Simone fizeram os exercícios de Matemática juntas. Um dos exercícios propostos era a resolução da
divisão apresentada no quadro abaixo:
A resposta correta é:

Coordenadoria de Educação

(A) 23.
(B) 24.
(C) 25.
(D) 26.
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A)

- 4º Ano

Tabela excel

De acordo com o gráfico, quantos carros foram vendidos no Rio de Janeiro - RJ?

Você sabe o que significam
estas siglas? Pesquise com
seus colegas e com
seu/sua Professor/a.

MATEMÁTICA

O gráfico, abaixo, mostra a venda diária de carros em diferentes estados brasileiros.

(A) 1085 alunos.
(B) 985 alunos.
(C) 975 alunos.
(D) 875 alunos.

Considerando as partes pintadas, a figura que corresponde à fração

(D)

Beto viveu no Bairro de Campo Grande durante três décadas.
Pode-se afirmar que ele morou, neste bairro, durante
(A) 30 anos.
(C) 13 anos.
(B) 10 anos.
(D) 3 anos.
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(B)
- 4º Ano

(C)

é:

MATEMÁTICA

(A)
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Na escola de Mariana, foi realizada uma gincana. Dos 1 354 alunos, 379 não participaram das atividades.
Quantos alunos participaram da gincana?

(A) 540.
(B) 513.
(C) 510.
(D) 216.

Coordenadoria de Educação

A professora Carmem distribuiu livros em 36 prateleiras da sala de leitura. Cada prateleira ficou com 15
livros. Quantos livros a professora Carmem distribuiu?

(B) 3 480.
(C) 3 481.
(D) 3 482.

O número 7 829 pode ser decomposto em
(A) 70 + 80 + 20 + 9.
(B) 700 + 80 + 20 + 9.
(C) 7 000 + 800 + 20 + 9.
(D) 70 000 + 800 + 20 + 9.
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(A) 3 472.

MATEMÁTICA

Qual a resposta encontrada por Edu?

- 4º Ano

Edu resolveu a subtração abaixo e acertou.

5min.

5m in
.

O bolo ficou pronto em 30 minutos.
Que horário o relógio indicava quando o bolo ficou pronto?

5min.

(A) 11 horas 50 minutos.
(B) 12 horas 5 minutos.

5min.

(C) 12 horas 50 minutos.
(D) 13 horas 10 minutos.

.
5 m in

Uma escola recebeu a doação de 3 caixas de 1 000 livros, mais 8 caixas de 100 livros, mais 5 pacotes de 10
livros, mais 9 livros.
Esta escola recebeu o total de
(A) 3 589 livros.
(B) 3 859 livros.
(C) 30 859 livros.
(D) 38 590 livros.
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da figura seguinte.

- 4º Ano

5min.

site_inep_prova brasil - saeb_mt_5°ano

Maria colocou um bolo para assar na hora indicada no relógio

MATEMÁTICA

Agora, apresentamos, algumas das questões da PROVA BRASIL.

Coordenadoria de Educação

Vamos continuar exercitando nossos conhecimentos mais um pouco?

Coordenadoria de Educação

João sabe que faltam 31 dias para o seu aniversário.
Quantas semanas completas faltam para o aniversário?
(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6

Carlos fez esta multiplicação corretamente, mas apagou o resultado.

Qual foi o resultado obtido por Carlos?

425
x
3

(D) 1 375

As placas dos automóveis são formadas por quatro algarismos. Considere os algarismos 8, 9, 1 e 5.
Qual é o maior número que se pode escrever usando esses algarismos sem repeti-los?
(A) 9 851
(B) 9 815
(C) 9 581
(D) 9 518
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(C) 1 295

MATEMÁTICA

(B) 1 275

- 4º Ano

(A) 1 265

Quantos bois há, agora, na fazenda?
(A) 507
(B) 607
(C) 707
(D) 727

Coordenadoria de Educação

Numa fazenda, havia 524 bois. Na feira de gado, o fazendeiro vendeu 183 de seus bois e comprou mais 266 bois.

Uma professora ganhou ingressos para levar 50% de seus alunos ao circo da cidade.
Considerando que essa professora leciona para 36 alunos, quantos alunos ela poderá levar?
(A)

9

MATEMÁTICA

- 4º Ano

(A) 299.
(B) 399.
(C) 631.
(D) 641.

(B) 18
(C) 24
(D) 36
Utilize, em seus estudos, sempre que precisar, os cadernos
pedagógicos de 2009, 2010 e os dos bimestres anteriores de 2011.

75

4º BIMESTRE / 2011

A professora pediu para Adriana fazer a subtração: 679 – 38.
O resultado dessa operação será

de
Qual o tipo de filme preferido pelos meninos?
(A) Aventura.
(B) Comédia.
(C) Desenho animado.
(D) Terror.

filme

Meninas

Meninos

Aventura

6

10

Comédia

7

2

Desenho
animado

5

5

2

4

Terror

Numa gincana, as equipes deveriam recolher latinhas de alumínio. Uma equipe recolheu 5 sacos de 100
latinhas cada e outra equipe recolheu 3 sacos de 50 latinhas cada. Quanta latinhas foram recolhidas ao todo?

Coordenadoria de Educação

Número de votos

(A) 100
(B) 150
(C) 500
(D ) 650
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Tipo

site_inep_prova brasil - saeb_mt_5°ano

A tabela seguinte mostra o resultado da pesquisa com as meninas e com os meninos.

- 4º Ano

Cada criança podia votar em um só tipo de filme.

MATEMÁTICA

A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças mais gostavam.

CASA

PRAIA

SÍTIO DA VOVÓ

FAZENDA DO TIO

LOCAIS
site_inep_prova brasil - saeb_mt_5°ano

Qual dos locais foi o MENOS escolhido pelos alunos para passarem as férias?
(A) Casa
(B) Fazenda do tio
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(C) Praia
(D) Sítio da vovó
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- 4º Ano

NÚMERO DE ALUNOS

Este gráfico mostra o resultado da pesquisa:

MATEMÁTICA

No final do ano, os alunos de D. Célia fizeram uma pesquisa na sala, para saber onde cada um
passaria as férias. Cada aluno podia escolher um só lugar.

Quantas figuras de quatro lados foram desenhadas?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

site_inep_prova brasil - saeb_mt_5°ano
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Sheila usou linhas retas fechadas para fazer este desenho.

Na reta numérica a seguir, o ponto P representa o número 960 e o ponto U representa o número 1010.

Q

R

S

T

U

Em qual ponto está localizado o número 990, sabendo que a diferença entre o valor de um ponto e o valor de
outro ponto consecutivo é de 10 unidades?
(A) Q
(B) R
(C) S
(D) T
Utilize, sempre que precisar, os
cadernos pedagógicos de 2009, 2010
e dos bimestres anteriores de 2011.
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1010

960
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P

- 4º Ano
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