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Aprendendo e observando...

tiexpert.net

Os alunos da Professora Raíssa receberam uma tarefa: observar a presença da Matemática, no seu dia a
dia, para a montagem de um mural.

bastidores3.com
blogdaju.com

Registre, aqui, como você utiliza a Matemática no seu cotidiano.
Depois, conte para os seus colegas. Seu Professor vai ajudá-lo como sempre!
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cbm.al.gov.br
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domusmundi.org/ 05/10/2011

Os alunos da Professora Raíssa receberam a tarefa de pesquisar sobre a história da Matemática para
responderem às seguintes perguntas:
Por que os NÚMEROS foram criados?
R:_______________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
_______________________________

Em que lugar foram
criados os
NÚMEROS?
R:_____________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________

Veja o que os alunos da Prof.ª Raíssa descobriram.

estherpais.blogspot.com

Matemática - 4.º Ano
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61ptedei.blogspot.com

Os números foram criados
porque o homem sentiu
necessidade de encontrar
uma forma para
representar as
quantidades.

As primeiras representações
numéricas apareceram, por
exemplo, em razão da
necessidade de se fazer a
contagem dos animais.

Nessa época, existiam outras formas de representar
quantidades, como nós em cordas ou riscos feitos
em ossos ou pedras, sendo que cada região utilizava
uma forma diferente.
Contagem registrada em ossos e pedras.
escolakids.uol.com /05/10/2011

domusmundi.org/ 05/10/2011

Os pastores soltavam seu rebanho pela
manhã e contavam esses animais através de
pedrinhas que eram colocadas em um saco.
Para cada animal, usavam uma pedrinha. Ao
final do dia, ao buscar o rebanho, os
pastores contavam de forma inversa,
retirando do saco uma pedrinha para cada
animal.

estudosmatematica.blogspot.com

Sistema de numeração dos povos egípcios.
Observando o quadro ao lado, escreva o número abaixo
usando os símbolos egípcios.
1. 235-

Os egípcios foram um dos
primeiros povos a criar um
sistema de numeração.

pessoal.sercomtel.com.br/ 05/10/2011

À medida que as quantidades cresciam, essas
formas de contagem se tornaram
insuficientes. Era preciso descobrir um modo,
um sistema, que pudesse representar as
quantidades, fossem elas pequenas ou
grandes. Tais sistemas são chamados de
SISTEMAS DE NUMERAÇÃO.
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pessoal.sercomtel.com.b
05/10/2011
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Os romanos
usaram as
letras para
representar
números.

Nos algarismos romanos,
são utilizadas sete letras
do alfabeto, tendo cada
uma um
determinado
valor.

ALGARISMOS ROMANOS

Porém, os algarismos
que usamos atualmente
foram criados pelos
indianos, no Norte da
Índia.

umeporchatdeassis.wordpress.com
10/10/2011

Glossário:
algarismo - símbolo usado para representar quantidades.

As primeiras inscrições já
aparecem semelhantes à
forma como escrevemos
hoje. Dependendo da
posição do algarismo, ele
representa uma
determinada quantidade.
Assim, podemos escrever
números maiores com o
mesmo conjunto de
símbolos.

Telecurso: Matemática: Volume 1, pág. 26

rascunhodocotidiano.blogspot.com

OS ROMANOS também
inventaram uma forma de
representar a contagem
dos objetos e dos seres, ou
seja, criaram símbolos
conhecidos
como
ALGARISMOS ROMANOS.
Podemos encontrá-los até
hoje.
São
usados na
escrita dos séculos, nos
relógios, nos capítulos de
livros, nos nomes de papas
etc.

Clip -art

Algarismos Romanos
Os algarismos I, X, C, M só podem ser repetidos até três vezes.

I = 1

X = 10

C = 100

M = 1.000

II = 2

XX = 20

CC = 200

MM = 2.000

III = 3

XXX = 30

CCC = 300

MMM = 3.000

CXI = 100 + 10 + 1 = _____
DC = 500 + 100 = ______
MCCC = 1.000 + 300 = _______

VI = 5 + 1 = ____
XII = 10 + 2 = ____
LXX = 50 + 20 = ____

Escrevendo I, X e C à esquerda de símbolos que representam valores maiores, fazemos uma subtração.
IV = 5 - 1 = _____
IX = 10 - 1 = _____
XL = 50 - 10 = ______

XC = 100 - 10 = _______
CD = 500 - 100 = ______
CM = 1.000 - 100 = _______

Matemática - 4.º Ano
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Os algarismos V, L e D não podem ser repetidos.
Os algarismos I, X e C podem ser repetidos até três vezes.
Escrevendo I, X e C à direita de símbolos que representam valores maiores, fazemos uma adição.

Escreva, em algarismos romanos, os números abaixo.
78 - _________

35 - _________

46 - _________

260 - _________

481 - __________

1.200 - _________

2. 147 - ____________

94 - _________

815 - ________

999 - _________

3. 946 - _________________
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A MATEMÁTICA E AS GRANDES INVENÇÕES
Monte a tabela abaixo em ordem cronológica. Ao lado, escreva o ano e o século correspondente em algarismos romanos.
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INVENÇÃO

IMAGEM

ANO DA INVENÇÃO

ANO

SÉCULO

_____________

Século _____

_____________

Século _____

_____________

Século _____

_____________

Século _____

_____________

Século _____

_____________

9

Século _____

As imagens a serem recortadas
estão na próxima página.

blogs.estadao.com.br
27/10/20121

LÂMPADA

CARRO

1 886
AVIÃO

1 879
1 903

TELEFONE
Matemática - 4.º Ano
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-20/10/2011

TELESCÓPIO
nonoanosebraemg.blogspot.com
20/10/2011

1 975

galeria.colorir.com 20/10/2011

bloglog.globo.com

COMPUTADOR

explicandomundo.blogspot.com
27/10/2011

colunas.epoca.globo.com
27/10/2011

PARA RECORTAR E USAR NA PÁGINA ANTERIOR

1 610

1 876
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almanatica.blogspot.com
10/10/2011

MULTIRIO

Observe, no quadro ao lado, as
principais mudanças na escrita
dos algarismos indo-arábicos ao
longo do tempo.
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Em homenagem a um
grande matemático,
chamado AlKhwārizmī, surgiu o
nome “algarismos”.

Telecurso: Matemática: Volume 1, pág. 27

10/10/2011

10/10/2011

blogdogaleno.com.br

almanatica.blogspot.com
10/10/2011

blogdogaleno.com.br

Foram os árabes que
difundiram essa forma de
registro. Assim, ficaram
conhecidos como
algarismos
______________

12

Vamos lá! Preencha o quadro abaixo. Lembre-se de que, antes dos números, você deve
escrever o seu nome completo e o do seu responsável!
Números que utilizamos na nossa identificação.
Número do Registro de
Nascimento:

Nome:
Data de nascimento:

Peso de nascimento:

Idade:

Horário do
nascimento:

Peso atual:

Altura de
nascimento:

Matemática - 4.º Ano
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Nome do responsável:
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Cidade:

alexrudson.wordpress.com
06/11/2011

Altura atual:

Idade do responsável:

Número do calçado:

Número da roupa que usa:

Número de contato:

Número do local da
residência:

Distância aproximada
do local de residência
até a escola:

Tempo gasto para ir à
escola:

Tempo gasto com
as tarefas
escolares:

Quantidade de horas que
dorme por dia:

Você tem irmãos?

Você tem tios?

Você tem primos?

Na escola, você tem
quantos colegas?

Quantos?

Quantos?

Quantos?

Secretaria de Estado da Educação do Paraná/ Departamento de Ensino Fundamental

Veja quantos
números fazem
parte da sua
vida!!!

MULTIRIO

A PROFESSORA RAÍSSA ESTÁ MUITO ANIMADA!!!

?

Tenho mil coisas para fazer hoje.

?

?

?
soniasalim1.blogspot.com

R: ___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
2) Faça uma pesquisa e descubra outras frases em que usamos a palavra mil.
Você também pode criar outras frases.
Seus familiares podem ajudar muito nessa pesquisa.
Escreva, nesse espaço, as frases criadas. Depois, conte para os seus colegas.
Seu Professor, como sempre, vai auxiliá-lo.

Matemática - 4.º Ano
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1) Qual o significado da palavra mil dita pela Professora Raíssa?
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Responda rápido.
Qual o número que vem depois de
1.000?

soniasalim1.blogspot.com

soniasalim1.blogspot.com

Matemática - 4.º Ano
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a) O número que vem
antes de 1.000 é ........... .

b) O número que vem
depois de 1.000 é .......... .

Observe o número 1.000, identificado na reta numérica:

-1

+1

997

998

999

1.000

+1

1.001

1.002

1.003

1.004

O que você observou?
a) _____________________________________________________________________________________
b) _____________________________________________________________________________________
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profclaudialopez.blogspot.com 03/10/2011

Qual o maior
número?

profclaudialopez.blogspot.com 03/10/2011

Continue respondendo rápido!
1.001
ou
1.015 ?

Resposta: _______________________
1- Complete a reta numérica abaixo e tente localizar os números que a Professora apresentou acima.

1010

b)

em ______

Que evento
acontecerá
primeiro no
Brasil?

profclaudialopez.blogspot.com 03/10/2011
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profclaudialopez.blogspot.com 03/10/2011

a) Os números da reta A estão organizados em intervalos de _____

Identifique, na reta numérica abaixo, o ano em que ocorrerá cada evento:

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

2024

2- O que você observou?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Respostas:
Copa do Mundo
______________
Olimpíadas
_______________
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JUBILEU DE PRATA - 25 anos da Escola
Observe o total de pontos obtidos pelos alunos da professora Raíssa na gincana comemorativa do Jubileu de Prata em
que houve várias provas.
Sônia foi a primeira colocada.
NOME

Sônia

TOTAL DE
PONTOS

Pedro ficou em terceiro lugar.

876

João ficou em

Continue você.
______________________.

Sandra ficou em ______________________.
João

820

Rodrigo ficou em _______________ e Eva ficou em ____________.
Nair foi a última. Ela ficou em ____________ lugar.

Pedro

702

Matemática - 4.º Ano
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FIQUE LIGADO!!!
Sandra

651

Rodrigo

600

Eva
Nair

smartkids.com.br

17

598
485

Os numerais usados para indicar ordem, posição ou lugar são
chamados de numerais ordinais.
1.°

primeiro

30.°

trigésimo

8.°

oitavo

40.°

quadragésimo

10.°

décimo

50.°

quinquagésimo

12.°

décimo segundo

60.°

sexagésimo

20.°

vigésimo

70.°

septuagésimo

23.°

vigésimo terceiro

80.°

octogésimo

39.°

trigésimo nono

90.º

nonagésimo

45.°

quadragésimo quinto

100.°

centésimo

O sistema decimal que usamos, atualmente,
apresentam dois aspectos muito importantes: o uso
do zero e o valor da posição dos símbolos.

MULTIRIO

O uso do zero
Estamos tão acostumados com o zero que não sentimos dificuldade em pensar nele. Mas nem sempre foi assim.
Levou muito tempo para que o símbolo zero fosse inventado.
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Os números foram criados pelos homens para ajudá-los nas contagens que surgiam no dia a dia. Eles
aparecem como resposta a “quantos?”. Imagine que a resposta a essa pergunta fosse “nenhum”. Como
registrar isso? Foi preciso, então, criar um símbolo para representar a ausência de qualquer objeto em uma
contagem: o 0 (zero).

cadernoescolar.com -21/10/2012

picasaweb.google.com 05/10/2011

fichasedesenhos.com 05/10/2011

tuca-cantinhoeducativo.blogspot.com 5/10/2011

Observe os números.

Quantos algarismos formam esse número?

Quantos algarismos formam esse número?

_____________________________

__________________________________

Escreva como se lê.

Escreva como se lê.

___________________________________

__________________________________

Qual o número que vale mais? ______________
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Veja os números que foram formados, utilizando apenas os algarismos que aparecem no número abaixo.
2 . 0 1 3

2. 031

1. 230

3. 120

2. 310

1. 032

2. 103

1. 203

1. 230

3. 012

Três números não foram formados. Descubra que números são esses.
Resposta: _____________________________

FIQUE

a) O que você observou?
_______________________________________________________________________
b) Escreva esses números em ordem crescente e em ordem decrescente.
_______________________________________________________________________

3.021

LIGADO!!!

_______________________________________________________________________
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Ordem crescente é do
menor para o maior.
(crescente – cresce)

19

Como vimos, cada algarismo ocupa uma posição
dentro de cada número.
Vamos ver os nomes que recebem essas posições?

MULTIRIO

Classe dos milhares

Ordem decrescente é
do maior para o menor.

Classe das unidades simples

Ordem
6.ª

Ordem
5.ª

Ordem
4.ª

Ordem
3.ª

Ordem
2.ª

Ordem
1.ª

Centenas
de milhar

Dezenas de
milhar

Unidades de
milhar

Centenas

Dezenas

Unidades

2

0

1

3

2

0

3

1

Aprendendo em grupo...

Desenhe a arrumação da sala em grupos.

A Professora Raíssa dividiu sua turma em 6 grupos.
Cinco grupos tinham 5 alunos e um grupo tinha 4 alunos.
Quantos alunos havia na sala?

R:_________________________________.

Cada grupo recebeu uma cartela com os números abaixo.
Cada grupo deverá formar 8 oito números diferentes, utilizando os algarismos escritos na cartela.
Os algarismos não devem ser repetidos.

----------------------------------

-------------------------------------------------------------------

----------------------------------
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fichasedesenhos.com
05/10/2011

----------------------------------

fichasedesenhos.com 05/10/2011

fichasedesenhos.com
5/10/2011

picasaweb.google.com
05/11/2011

Participe você também dessa atividade.
Nas linhas pontilhadas, escreva os números formados.

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------
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Continue participando das atividades em grupo.
A Professora Raíssa pediu aos grupos que encontrassem:
a) O menor número formado com os algarismos

b) O maior número formado com os algarismos

1, 2, 3 e 8, sem repeti-los.

1, 2, 3 e 8, sem repeti-los.

Quais foram os números encontrados?

b)

a)

Escreva esses números na tabela abaixo.

Matemática - 4.º Ano
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Classe dos milhares

Classe das unidades simples

Ordem
6.ª

Ordem
5.ª

Ordem
4.ª

Ordem
3.ª

Ordem
2.ª

Ordem
1.ª

Centenas
de milhar

Dezenas
de milhar

Unidades de
milhar

Centenas

Dezenas

Unidades

a)
b)
Escreva como esses números devem ser lidos.

FIQUE LIGADO!!!
Cada algarismo ocupa uma ordem:

a)

21

b)

• das unidades simples;
• das dezenas simples;
• das centenas simples;
• das unidades de milhar ...

Observe esses números:
1.238

e

8.321

O que você observou em relação à posição dos algarismos?

Por exemplo: o valor
posicional do algarismo 8
é diferente em cada um
dos números abaixo.

Isso mesmo!
O valor posicional de
um algarismo depende
da posição que ele
ocupa no número.
fichasedesenhos.com
05/10/2011

1. 2 3 8

8. 3 2 1

8

8

oito

oito mil

Continue você:

1. 2 3 8

8. 3 2 1

1. 2 3 8

8. 3 2 1

1. 2 3 8

8. 3 2 1

Matemática - 4.º Ano
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__________________________________________________
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O número sorteado é...
9. 999.

Embora no número 9. 999 (nove mil
novecentos e noventa e nove) os
algarismos sejam iguais, cada um
deles representa um valor diferente,
de acordo com a posição que ocupa
no número.
MULTIRIO
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1.º BIMESTRE / 2013

9 999

VALOR RELATIVO

Valor absoluto: ________
Valor absoluto: ________
Valor absoluto: ________
Valor absoluto: ________

90
900
9.000
VALOR ABSOLUTO
9

23

O VALOR ABSOLUTO
de um algarismo é ele
mesmo, não importa a
ordem que ocupe.

Vejamos outro número:

9

9 999

advancergamer.com
17/11/2011

9
9
9

9 864
Valor relativo:________
Valor relativo: ________
Valor relativo: ________
Valor relativo: ________

...utilizando o Material
Dourado.

Hoje, vamos estudar
ORDENS e CLASSES...
soniasalim1.blogspot.com

Para contar, agrupamos as quantidades de 10 em 10. Por isso, o nosso sistema de numeração é decimal
(decimal – palavra derivada de dez ).

10 unidades correspondem a uma dezena
(dezena – dez).

10 dezenas correspondem a 1 centena
(centena – cem).

Matemática - 4.º Ano
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Observando o MATERIAL DOURADO, é possível perceber como agrupamos para contar.

10 centenas correspondem a 1 unidade de milhar.

24

Usando o quadro valor de lugar, registre os números que estão representados abaixo.

C

D

U

Escreva como se lê: ________________________________________

Matemática - 4.º Ano
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C

U

Escreva como se lê: _______________________________________

UM

25

D

Novo Bem me Quer, 4° ano, 15, 21 e 28

C

D

Escreva como se lê: _________________________________________

U

Para representar qualquer número,
agrupamos os algarismos em ordens e
as ordens em classes para facilitar a
leitura e a escrita.

Observe os números, 1. 238 e 8. 321, na tabela abaixo.
MULTIRIO

Note que as ordens de um número são contadas da direita para a esquerda.
Cada três ordens formam uma classe.
Em cada classe, há unidades, dezenas e centenas.

e) 773

Classe das unidades simples

Ordem
6.ª

Ordem
5.ª

Ordem
4.ª

Ordem
3.ª

Ordem
2.ª

Ordem
1.ª

Centenas de
milhar

Dezenas de
milhar

Unidades de
milhar

Centenas

Dezenas

Unidades

a)

1

2

3

8

b)

8

3

2

1
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Classe dos milhares

MULTIRIO

Agora, escreva os números abaixo, no quadro valor de lugar.
a) 1.238
b) 8.321
c) 654
d)1.002

c)
d)
e)

26

Abaixo, no quadro de valores, encontramos seis ordens divididas
em duas classes.

Classe dos milhares

Classe das unidades simples

Ordem
5.ª

Ordem
4.ª

Ordem
3.ª

Ordem
2.ª

Ordem
1.ª

Centenas
de milhar

Dezenas de
milhar

Unidades de
milhar

Centenas

Dezenas

Unidades

1

2

3

8

8

3

2

1
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Responda:
Quais as classes que aparecem no quadro acima?
_________________________________________
_________________________________________

Observe o exemplo:
a) 1. 2 3 8
1.ª ordem: 8 unidades
2.ª ordem: 3 dezenas = 30 unidades
3.ª ordem: 2 centenas = 200 unidades
4.ª ordem: 1 unidade de milhar = 1.000 unidades

27

Continue você.
b) 8. 321
1.ª ordem: ______________
2.ª ordem: ______________
3.ª ordem: 3 centenas = ________________
4.ª ordem: 8 unidade de milhar = _________

MULTIRIO

Ordem
6.ª

COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE NÚMEROS NATURAIS
1- Como no exemplo, decomponha os números em unidades.
6.334 = 6.000 + 300 + 30 + 4

8.970 = ________________________

b)

806 = _________________________

c)

9.437 = _________________________

d)

7.014 = _________________________

Classe dos milhares

Classe das unidades simples

Ordem
6.ª

Ordem
5.ª

Ordem
4.ª

Ordem
3.ª

Ordem
2.ª

Ordem
1.ª

cm

dm

um

c

d

u

Matemática - 4.º Ano
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a)
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2- Agora, decomponha os números em ordens, como no exemplo.
6.334 = 6um + 3c + 3d + 4u
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Classe dos milhares
a)

8.970 = __________________________

Ordem
6.ª

Ordem
5.ª

Ordem
4.ª

Ordem
3.ª

Ordem
2.ª

Ordem
1.ª

b)

806= ____________________________

cm

dm

um

c

d

u

c)

9.437 = __________________________

d)

7.014 = _________________________

3- No sistema de numeração decimal,
a) qual é o maior número que possui quatro ordens?________________
b) qual é o menor número que possui quatro ordens? _______________

MULTIRIO
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Classe das unidades simples

As ordens ocupadas pelo zero não
precisam ser colocadas na
decomposição.

Demonstre os seus conhecimentos! Componha os números abaixo, completando os espaços em branco.
projetoextinto.wordpress.com
29/10/2012

O mico-leão-dourado está ameaçado de extinção.
Há estimativas de que, hoje, existam, aproximadamente, _________________
exemplares deste animal vivendo em liberdade. Porém, ainda é um número
pequeno para a continuidade da espécie.
. 2 unidades de milhar.

. 1 unidade de milhar + 8 centenas + 3 dezenas + 2 unidades.
São conhecidas, aproximadamente, __________, espécies de animais
vertebrados no Brasil.

aproximadamente __________

. 6 centenas

FIQUE LIGADO!!!

Classe das unidades simples

Ordem
6.ª

Ordem
5.ª

Ordem
4.ª

Ordem
3.ª

Ordem
2.ª

Ordem
1.ª

Centenas
de milhar

Dezenas de
milhar

Unidades de
milhar

Centenas

Dezenas

Unidades

MULTIRIO

Complete o
QUADRO VALOR
DE LUGAR, com
os números da
atividade acima.

Classe dos milhares

02animais.blogspot.com
28/10/2011

Estão ameaçadas de extinção, no Brasil,
espécies de animais.

mulherestpm.blogspot.com/
28/10/2011

. 6 unidades de milhar + 1 centena.

Matemática - 4.º Ano
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mulherestpm.blogspot.com/
28/10/2011

A fauna brasileira tem ____________ espécies de aves conhecidas.
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Fontes: Ministério do Meio Ambiente; Comitê Brasileiro de Registro Ornitológico

Trabalhando em grupo...
A Professora Raíssa dividiu a turma em cinco grupos e criou cinco fichas
diferentes, com atividades matemáticas muito interessantes sobre o sistema
de numeração decimal.
As fichas serão trabalhadas por todos os grupos: uma ficha de cada vez.
Participe você também resolvendo as atividades.
1.ª FICHA
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1) Um pastor usa um saco de pedrinhas para controlar o
número de ovelhas de seu rebanho. Percebe, ao anoitecer,
que entraram todas as ovelhas no cercado e ainda sobraram
oito pedras no saquinho. O que isso significa?

2) Um número pode ser representado de
diferentes formas. Os símbolos abaixo são
algumas das formas de representar o número 8.
No entanto, existe uma que não representa o
número 8. Qual seria ela? Descubra!!!
5+3

12 - 4
16 - 8

oito

8 unidades

VIII

21 - 10

8

20 - 12
4+4
10 – 2
onde
06sal-dedentroprafora.blogspot.com /11/2011

31

x =2

2.ª FICHA
a) Observe, atentamente, os números, verificando a posição de cada algarismo, com relação às seguintes
ordens: unidade simples, dezena simples, centena simples, unidade de milhar.
Pinte de:
•verde: os números que têm o algarismo 5 na ordem das unidades simples;
•amarelo: os números que têm o algarismo 2 na ordem das dezenas simples;
•vermelho: os números que têm o algarismo 0 na ordem das centenas simples;
•azul: os números que têm o algarismo 1 na ordem das unidades de milhar.
3. 129
5. 675

1. 468

5

8. 405

7. 000
1. 304

9. 001

b) Coloque esses números em ordem decrescente.
____________________________________________________

MULTIRIO

7. 320

Matemática - 4.º Ano
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1. 234

Agora, escreva cada número como deve ser lido.
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3.ª FICHA

JOGO DO NUNCA DEZ COM MATERIAL DOURADO
Lembre-se! Combine tudo com o seu Professor.

Modo de jogar:
- O grupo decide quem inicia o jogo.

Matemática - 4.º Ano
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- Cada aluno, na sua vez de jogar, lança o dado e retira a quantidade de cubinhos ou quadradinhos
conforme a quantidade que saiu no dado.
-Quando o jogador conseguir mais do que dez cubinhos ou quadradinhos, deve trocá-los por uma barra
ou tira.
- Quando o jogador conseguir dez tiras, deve trocá-las por uma placa.
- Vence o jogador que conseguir primeiro dez placas ou um número de placas, antecipadamente
combinado.
- Como variação, pode-se combinar um tempo determinado para jogar. (Nesta variação, ganha o jogador
que tiver obtido maior número de barras ou tiras e cubinhos ou quadradinhos.)

Segue, na próxima página, material para a montagem das peças.
33

JOGO DO NUNCA DEZ
Placas grandes
(centenas)

Tiras(dezenas)

Matemática - 4.º Ano
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Quadradinhos pequenos
(unidades)
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portaldoprofessor.mec.gov.br
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4.ª FICHA
Seguindo as dicas abaixo, descubra a que número elas correspondem. Depois, pinte o número correspondente:
Dicas:
É um número com 4 algarismos.
É um número maior que 3.000.
Todos os algarismos são diferentes.
Não possui algarismos pares.
É menor que 8.000.

2.565

9.765

8.053

1.099
MULTIRIO

1.610

9.879

2.109

6.993

8.151

3.211

6.195

5.917

8.415
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Não é sucessor de 5.916.

1.899

1.500

1.507

4.190

Escreva como você lê esse número: _________________________________________________
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5.ª FICHA
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MULTIRIO

Sudoku é um quebra-cabeça com números,
conhecido desde a Antiguidade. O objetivo do jogo
é completar uma grade com os algarismos de 1 a 9.
A grade é composta de 9 quadrados grandes
(regiões), cada um deles formado por 9 quadrados
menores (casas). Alguns números já estão
posicionados no início do jogo. O desafio é
preencher as casas, colocando um número em cada
uma delas de maneira que nenhum deles apareça
mais de uma vez na mesma linha, coluna ou região.

• Escolha uma linha ou uma coluna para iniciar o jogo.
• Anote os números que estão faltando na linha e na coluna.
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O que é um ábaco?
O ábaco é um objeto utilizado
pelo ser humano desde a
Antiguidade que serve para
registrar quantidades e realizar
operações matemáticas.

A Professora de Matemática passou
uma pesquisa sobre o que é um ábaco.

Vamos pesquisar juntos?

MULTIRIO

Veja o exemplo de um ábaco de pinos:

Ele é composto de pinos
paralelos e argolas. Cada
argola representa uma
quantidade, de acordo com
a posição em que é
colocada no ábaco.

O algarismo 1, na posição que ocupa, assume um valor correspondente a uma centena ou dez dezenas ou cem
unidades. O algarismo 2 assume um valor correspondente a duas vezes a dezena ou vinte unidades. Já o
algarismo 3 assume o valor correspondente a três unidades.
1
2
3
C

D

U

1

0

0

2

0
3

1

2

3
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MULTIRIO

+
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ADIÇÃO
Como podemos observar, o ábaco pode ser usado para realizar operações. Leia a operação abaixo no algoritmo
e no ábaco.
Processo de adição com reserva (vai um).

MULTIRIO

1
524
+ 7

Observe o algoritmo da
adição.

No ábaco,
acrescentamos 7
argolas no pino das
unidades.

C

41

Cada grupo formado
por 10 argolas, na casa
das unidades, trocamos
por uma argola e
colocamos no pino das
dezenas.

MULTIRIO
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531

D

U

C

D

U

C

D

U

SUBTRAÇÃO
350 – 8 =

Colocamos as 10 argolas
no pino das unidades.

Trocamos uma argola do
pino das dezenas por 10
argolas.

C

D

U

4 10

350
-8

Podemos agora retirar as
8 unidades.

C

D

U

C

D

U
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Se desejarmos subtrair oito unidades de 350:

Processo de subtração (troca-se um)

No algoritmo da subtração,
troca-se uma dezena por 10
unidades.

342
MULTIRIO

O ábaco é também uma forma de representar o sistema de numeração indo-arábico, nos mostrando os elementos
necessários para realizarmos as operações de adição, de subtração, de multiplicação e de divisão.
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A MATEMÁTICA NO COTIDIANO
Ideias da adição e da subtração

1- O verão está acabando e a costureira Maria precisa conferir a sua produção durante a estação do calor,
da praia e do carnaval.

MULTIRIO
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Maria criou a tabela a seguir que apresenta o número de peças de roupa produzidas por ela nos meses de
janeiro e fevereiro de 2013.

PEÇAS

JANEIRO

FEVEREIRO

saias

63

88

camisetas

140

120

bermudas

89

51

FIQUE LIGADO!!!
A Matemática ensina a
pensar e a resolver os
problemas do dia a dia.

Para reunir a quantidade de bermudas que foram confeccionadas, nos meses de janeiro e fevereiro, usamos a
operação matemática chamada adição.
89 + 51 = -----------89 + 51 = -------------
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parcelas soma ou
total

89

parcela

51 +

parcela

--------

soma ou
total

3- Complete a tabela abaixo, com o total de cada peça produzida por Maria nesses meses.

JANEIRO

FEVEREIRO

saias

63

88

camisetas

140

120

bermudas

89

51

TOTAL

A prima de Maria é dona de uma fábrica de chinelos. Ela criou 1. 200 pares de chinelos coloridos
para vender na loja de Maria. Desse total, foram vendidos 432 em janeiro.
Quantos pares de chinelo restaram para serem vendidos em fevereiro?

Matemática - 4.º Ano
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CHINELOS COLORIDOS COMBINAM COM AS ROUPAS DE VERÃO.
Clip arte

MULTIRIO

PEÇAS

R: ____________________________________________________________________________
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Observe a tabela e complete com o total de peças produzidas por mês.

PEÇAS

MULTIRIO

Para saber a produção
total de peças em
cada mês, também
utilizamos a adição.

JANEIRO

FEVEREIRO

63

88

camisetas

140

120

bermudas

89

51

saias

TOTAL
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Maria produziu mais
peças em janeiro do
que em fevereiro.

Veja o nome dos
termos da
subtração.
2 9 2 - 2 5 9 = -------

Para descobrir quantas
peças foram produzidas a
mais, realizamos uma
subtração.

minuendo

292
-

45

259

-------

subtraendo resto
ou diferença

minuendo
subtraendo
resto ou
diferença

Agora, responda:
a) Qual foi a produção total de janeiro?
__________________
b) E a produção de fevereiro?

c) Em que mês houve maior produção de peças?

MULTIRIO

MULTIRIO

____________________

_____________________
d) Quantas peças foram produzidas a mais?
____________________________________________
____________________________________________

!
!
!
O

D
A
G
LI
E
U
Q
I
F

Adição:
Está ligada à ideia de reunir, acrescentar.
Subtração:
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Para trabalhar com os dados e resolver as questões propostas, você usou a adição e a subtração.

Efetuamos subtrações para responder às
perguntas:
- quanto resta?
- quanto falta?
- qual a diferença?
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Ca talogocafebrecho.wordpress.com
09/11/2011

capituloprincesadosul.webnode.com
09/11/2011

1- Veja o preço de cada peça de roupa.

R$ 77,00

R$ 45,00

R$ 69, 00
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Agora, observe algumas vendas de Maria e solucione os problemas.
Paulo comprou 1 bermuda e
teve um desconto de R$ 5,00
no preço final. Quanto Paulo
pagou pela bermuda?

Cálculo

Resposta: Ele pagou _______
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Das peças expostas acima qual a
mais cara? _________ E qual a
mais barata? _____________
Qual a diferença entre esses
valores?

Cálculo

Resposta: A saia custa
mais___________ que a
camiseta.

Cláudia quer comprar uma saia.
Ela possui R$ 55,00. Que
quantia está faltando para ela
comprar a saia?

Cálculo

Resposta: Faltam ________

Cálculo

Continuação

João comprou uma bermuda e uma camiseta.
Maria comprou uma saia e uma camiseta.
Quanto cada um gastou?

Calcule mentalmente:

Veja a quantia que ela possui.

Quanto Cristina recebeu de troco?

agenciabrasil.ebc.com.br
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D. Solange quer comprar dois presentes para seus netos.

Cristina comprou uma saia. Pagou com uma
nota de R$ 100,00.

schekielb.blogspot.com

Quais são as peças que D. Solange não poderá comprar?
R:
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________

Cálculo

R:
________________________________
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Adição e subtração: operações inversas

Continue você
+ ____

Veja o exemplo:
+ 20

79

99

- 20

55

+ ____

9

65

39

+ ____

18

- ____

- ____

24

- ____
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1- Os três sobrinhos da costureira Maria ajudaram na venda das peças de roupa.

49

Complete a tabela, observando a relação que existe entre os termos da adição e da subtração.
Descubra também como os sobrinhos de Maria se saíram nas vendas até o final do mês de janeiro.

VENDEDOR (a)

Número de peças
para vender

Sonia

49

Mônica

70

André

_________

Número de peças
vendidas

17
________
16

Número de peças
que ainda não
foram vendidas
__________
21
20

Pedro vai ao circo com a família.

Novo Bem me Quer- 4º ano, pág.80. Editora do Brasil, 2008

.

Veja a planta de um trecho do bairro onde Pedro mora.

a) Quantos caminhos diferentes Pedro pode fazer para ir de casa ao circo sem passar pelo cinema? ____________ .
b) Quais são eles? __________________________________________________________________________________.
c) Quantos caminhos ele pode fazer para ir de sua casa à igreja? _____________ .
d) Quais são eles? ___________________________________________________________________________________

2 - Henrique e Rodrigo também foram ao circo.
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1 - Agora, responda:

Resposta:

Rodrigo levou 3 cédulas de 20 reais e Henrique levou 6 cédulas de 10 reais.
Quem levou a maior quantia?
Justifique sua resposta.
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Durante seis meses, juntei dinheiro
para comprar uma nova roupa de palhaço.

Veja a quantia total que juntei.
pragentemiuda.org

vibreleve.com

promocaovirtual.com

graziellidasilva.wordpress.com

veja.abril.com.br

1 - Responda:

pt.wikipedia.org

1blogdeleitura.blogspot.com
07/11/2012
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a) Que quantia o palhaço juntou? ___________________________________________________
TABELA DE PREÇOS
a) Em um final de semana, 965 visitantes foram ao circo.
Desse total, 678 eram crianças. Quantos eram adultos?

DE 3ª feira à 6ª feira
R$ 35,00 adulto R$20,00 - crianças

CÁLCULO
SÁBADOS / DOMINGOS / FERIADOS
R$ 47,00 adulto R$25,00 - crianças
Então, havia no circo ______ adultos.
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3 - Calcule a diferença de preço entre os ingressos
dos
adultos
nos
diferentes
dias
da
semana.___________________________________
__________________________________________

MEDIDAS DE TEMPO
Geralmente, o relógio tem três ponteiros.

O ponteiro maior indica os minutos.
O ponteiro pequeno indica as horas.
E aquele ponteiro “mais fininho” indica os segundos.
O segundo é a unidade fundamental, ou seja, a partir dele é
que se estabelecem as outras medidas.
1 segundo é a menor medida de tempo do relógio.
stihl.com.br08/12/2011

ponteiro do minuto
1 hora tem 60 minutos.
ponteiro da hora

1 minuto tem 60 segundos.
ponteiro do segundo

Esse relógio está marcando 10 horas, 9 minutos e 30 segundos.
Quando o ponteiro maior completar uma volta no mostrador, terá
passado uma hora. O ponteiro de minutos leva cinco minutos para
alcançar o número seguinte.
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Passa, tempo, tic-tac
Tic-tac, passa, hora
Chega logo, tic-tac
Tic-tac, e vai-te embora
Passa, tempo
Bem depressa
Não atrasa
Não demora
Que já estou
Muito cansado
Já perdi
Toda a alegria
De fazer
Meu tic-tac
Dia e noite
Noite e dia
Tic-tac
Tic-tac
Dia e noite
Noite e dia

?

Você sabia

Você conhece esta poesia de Vinicius de Moraes?

Já o ponteiro menor, o das horas, somente alcança o próximo número
depois que o ponteiro maior der uma volta completa.
canalkids.com.br

Quando o ponteiro dos segundos completar uma volta no
mostrador, terá passado um minuto.

52

Responda:
a) O que demora mais a passar: uma hora, um minuto ou um segundo? __________________
b) O que passa mais rápido: uma hora, um minuto ou um segundo? _____________________
c) Como o ponteiro fininho é o mais rápido, o que ele marca? _____________________
d) E o ponteiro menor, que é mais vagaroso, o que ele marca? ______________________
e) Então, qual será o ponteiro que marca os minutos? _______________________
f) Se um minuto tem 60 segundos, quantos minutos o ponteiro grande leva para completar uma volta? ___________

FIQUE LIGADO!!!

O dia tem 24 horas.
Nos
relógios
de
ponteiros, os números
vão até 12.

O dia tem 24 horas

MULTIRIO

Como o relógio só tem números até
12, complete a tabela com as horas
que o relógio marca.

depois do
meio dia
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antes do meio
dia

colorirdesenhos.com
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Portanto, para completar o dia é
necessário que o ponteiro das horas
(o ponteiro pequeno) realize 2 voltas
completas (12h dia + 12h noite).

13 horas

_____horas

_____horas

1 hora

_____horas

_____horas

Se já passaram alguns minutos, o ponteiro pequeno
vai se encaminhando para o número seguinte.

A que horas você realiza cada uma das atividades
abaixo? Marque um X no horário ou escreva a hora
em que realiza a atividade proposta. Depois, registre
no relógio digital.

maniadachina.com

Hoje, usa-se muito o relógio digital. A contagem do tempo
é apresentada em um visor na forma de horas e minutos.

indica as horas

indica os minutos

sergionovaes.blogspot.com

americanas.com.br

arteeestilo.com.br

Escreva a hora que cada relógio marca.
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FIQUE LIGADO!!!

O ponteiro das horas, que é o ponteiro pequeno, só
estará exatamente na direção do número da hora se
estiver marcando horas exatas.
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MULTIRIO

O calendário mostra
os dias, as semanas,
os meses e o ano.

Observando o calendário de 2013, responda às perguntas:

Um ano é, aproximadamente, o tempo
que a Terra leva para dar uma volta ao
redor do Sol. O ano pode ter 365 ou 366
dias. Você sabe em que mês aparece
esse dia “a mais”?

a) Quantos meses tem o ano?
________________________
b) A semana é dividida em quantos
dias? ____________________
c) Em 2013, quantos dias há no
mês de fevereiro?
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_________________________
d) Qual é o quarto mês?
_________________________
e) E o oitavo?
____________________________
f) Quais são os meses do ano que
têm 30 dias?
___________________________
g) Quais são os meses do ano que
têm 31 dias?
____________________________
____________________________
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FIQUE LIGADO!!!
De quatro em quatro anos, o mês de
fevereiro tem 29 dias. Nesse caso, o ano é
chamado bissexto e tem 366 dias.

Observe o calendário da página anterior e responda:
a) O ano 2013 é bissexto? Por quê? ________________________________________
b) Quantos dias há nesse calendário? ______________

O ano pode ser dividido em
semestres,
trimestres e bimestres.

Um trimestre significa três
meses seguidos.
(tri = três)

O semestre é formado
por seis meses.
Pense e responda:
a) Um ano tem quantos bimestres? _______________________
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MULTIRIO

Um bimestre significa dois
meses seguidos.
(bi = dois)

b) Quantos trimestres? _________________________
c) E quantos semestres? ______________________________
d) Que meses formam o terceiro bimestre? __________________
e) Que meses formam o segundo semestre?
______________________________________________________________________
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MULTIRIO

1- Marcos, Maria e Paulo entram na escola às 7 h e saem às 12 h.
Quanto tempo eles ficam na escola? __________

2- A turma de Maria registrou os aniversariantes do primeiro semestre do ano.
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Fonte: Instituto Alfa e Beto, 4° ano, 2010

Aniversariantes do 1º semestre

a) Qual o assunto do gráfico? _____________________________________________________
b) Quais são os meses informados no gráfico? ___________________________________________
c) Quantos alunos informaram seus aniversários? ( DICA: siga a linha que passa em cima de cada coluna.
(Exemplo: JAN = 3) ____________________________________________________
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d) Em que mês há menos aniversariantes? ___________.
e) Em que meses a quantidade de aniversariantes é a mesma? ______________________.

Agora, é a sua vez. Seu Professor vai auxiliá-lo.
Pergunte aos seus colegas de turma o mês de aniversário de cada um.
Escreva, na tabela abaixo, o nome dos aniversariantes de cada mês.
katrix.com.br
03/11/2013

Aniversariantes

Mês

Janeiro

Julho

Fevereiro

Agosto

Março

Setembro

Abril

Outubro

Maio

Novembro

Junho

Dezembro

Aniversariantes

Faça um gráfico de colunas com os dados da tabela ao
lado.
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Mês

Agora, responda:
a)
b)
c)
d)

DIA

Clpart

e)

Na sua turma, em que mês há mais aniversariantes? ____________________
Em que mês há menos aniversariantes? ___________________
Há algum mês em que nenhum colega de turma faz aniversário? _____________
Descubra o dia do aniversário da sua escola: em que dia ela foi inaugurada?
___________________________________________________
Agora, diga o dia e o mês do seu aniversário.
MÊS
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MULTIRIO

A aula de Geometria foi muito
interessante!

Aprendemos que os objetos, as
pessoas e os animais têm três
dimensões: comprimento, altura e
largura. Por isso são tridimensionais
(tri – três).

pedagogia.com.br
02/03/2011
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Estudamos os sólidos geométricos.

esfera
cubo

cone
cilindro

paralelepípedo
pirâmide
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FIQUE LIGADO!!!

Os sólidos que têm superfícies curvas são chamados de
corpos redondos. Os sólidos que têm todas as
superfícies planas são chamados de poliedros.

http://www.somatematica.com.br/
02/03/2011

http://www.somatematica.com.br/
02/03/2011

A bola, os dados, o chapéu de aniversário, o funil, a geladeira, a pirâmide e o extintor são objetos que
apresentam formas semelhantes a alguns sólidos geométricos.

A geladeira se parece com o
______________

formado por 6 faces quadradas.

O extintor possui o formato de um
__________

A PIRÂMIDE DO EGITO
tem o formato de uma
___________de
base quadrada.
Daí o seu nome.

A base de um cone possui o
formato circular.

O cilindro possui as duas bases com
formato circular.

A pirâmide de base
quadrada tem somente
partes planas.
(quadrada – quatro lados)
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O chapéu de palhaço e o funil
lembram o ___________.

Observe que o _________ é

desconversa.com.br 11/11/2011

escolakids.com 11/11/2011

A ___________ possui como
característica o formato redondo.

O paralelepípedo tem
somente partes planas.

agavelar.no.sapo.pt11/11/2011

O dado é semelhante ao cubo.

Arquivo SME

A bola se assemelha a uma esfera.
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roze.pbworks.com
11/11/2011
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Na ilustração acima, aparecem alguns objetos que lembram formas geométricas.
Classifique-os, desenhando-os e escrevendo os nomes dos objetos que têm as formas geométricas apresentadas na
atividade abaixo:

CUBO

CONE

ESFERA

CILINDRO

PARALELEPÍPEDO

Alguns sólidos são formados pela união de figuras planas, as quais podem ser identificadas por meio da

PARALELEPÍPEDO
CILINDRO

CUBO
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escolakids.com
11/11/2011

planificação. Observe as figuras e identifique, ao lado, a sua planificação.

FIQUE LIGADO!!!
Apenas para lembrar:
a esfera não possui parte plana.
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PIRÂMIDE QUADRANGULAR OU PIRÂMIDE DE BASE QUADRADA.
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CONE
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LEITURA DE REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS DIVERSAS
Jaqueline, Professora de Artes do 4º Ano, decidiu conscientizar os
alunos sobre os direitos e os deveres do pedestre e do motorista,
auxiliando-os a ter atitudes corretas no trânsito do Rio de Janeiro.
Em parceria com as Professoras de Matemática e de Língua
Portuguesa, ela trabalhou a leitura das representações gráficas
que estão presentes no nosso dia a dia.
Converse, também, com o seu Professor e com os seus colegas
sobre essas representações.
Escreva o que significam as imagens abaixo.

jews.com.br
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transitolivresinalizacao.com.br
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cemhs.com

pratudotem.com.br

________________________

_______________________

acessa.com
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__________________________

______________________________
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123criancaaquitemvez.blogspot.com

uberlandia.olx.com.br
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transitolivresinalizacao.com.br

Carlinhos ganhou de seu pai um quebra-cabeça diferente dos usuais. Ele é chamado de TANGRAM e sua origem
está ligada aos chineses. É formado por 7 figuras geométricas, que dão origem a várias outras. Observe as peças
desse quebra-cabeça:

Veja que temos _____ triângulos grandes, _____ paralelogramo, _____ triângulo médio, _____ triângulos
pequenos e ____ quadrado.
Com estas peças montamos diversas figuras como casa, homem, animais...
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Coelho

Pato andando

ensinarevt.com
07/11/2012
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Gato

Cisne

Homem dançando
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Pinte e recorte as peças do Tangram, reproduzindo as figuras.

smartkids.com.br
07/11/2013
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Desenhe, na malha quadriculada abaixo, as peças do Tangram que você já conhece.
Use e abuse das cores!
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ESPAÇO
CRIAÇÃO
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