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Senhores Pais, queridos Estudantes,

O Projeto “Aprendendo em casa pelas ondas do Rádio” tem como objetivo minimizar o 
distanciamento dos estudantes da Rede Municipal de Educação das atividades escolares em virtude da 
suspensão das aulas no período que perdurar o isolamento social, medida necessária no combate a expan-
são do coronavírus no Município de Parintins.

Esta APOSTILA não substitui o trabalho que o professor desenvolverá no seu retorno à sala de aula 
para as atividades presenciais, mas é uma forma de ajuda-lo a rever os conteúdos que foram ministra-
dos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática no primeiro bimestre, bem como adquirir novas 
aprendizagens.

Como parte do Projeto você está recebendo esta APOSTILA elaborada por pedagogos e técnicos 
da SEMED com a colaboração dos professores das escolas da Rede Municipal de Educação. Este instru-
mento de aprendizagem o colocará em contato com Objetos do Conhecimento (conteúdos) através das 
atividades nele contidas podendo ampliar com os recursos dos Livros Didáticos que você tem em casa e 
outras fontes de pesquisa disponíveis.

As aulas correspondentes aos conteúdos programáticos cujas atividades estão contempladas nesta 
APOSTILA serão transmitidas em cadeia pelas Rádios da Cidade. Ouça as aulas, faça as suas anotações, 
transcreva em seu caderno e responda as atividades propostas conforme as orientações dos professores e a 
colaboração dos pais e familiares. No retorno, as atividades da APOSTILA serão revisadas pelos profes-
sores, com o objetivo de reforçar a aprendizagem.

Fique em casa!

Atenciosamente,
FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA

Prefeito de Parintins
JOÃO RIBEIRO COSTA

Secretário Municipal de Educação
Equipe de Elaboração
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LÍNGUA  PORTUGUESA - 4 E 5º ANO

TEMA  - POEMA
Vamos ler este poema?

IDENTIDADE
As vezes nem eu mesmo sei quem sou
As vezes sou o “meu queridinho”
As vezes sou “moleque malcriado”

Herói voador,
Caubói lutador,
Jogador campeão.
Às vezes sou pulga,
Sou mosca também
Que voa e se esconde
De medo e vergonha.

Às vezes sou Hércules,
Sansão vencedor.
Peito de aço, goleador.
Mas o que importa
O que pensam de mim?
Eu sou quem sou,
Eu sou eu, Sou assim
Sou menino.

1 - Esse poema foi escrito por:

a) (     ) Manuel Bandeira
b) (     ) Monteiro Lobato
c) (     ) Pedro Bandeira

2 - Você sabe o que significa a palavra identidade? 
Registre sua resposta.
___________________________________________

___________________________________________

3 - Agora voltando ao texto, circule todas as palavras 
que significam algo a que o menino se compara.

4 - A expressão moleque malcriado significa:

a) (     ) Mal educado
b) (     ) mal amado
c) (     ) que não cresceu

5 – Se compararmos as expressões “moleque malcria-
do” e “meu queridinho” percebemos que:

a) (    ) O menino era sempre muito correto.
b) (    ) Horas fazia tudo certinho, horas apronta-

va para sua mãe.

c) (    ) Era sempre grosseiro e mal educado.

 6 - E você? compara-se com que, ou com quem? Es-
creva alguns versos se comparando com alguma coisa 
ou com alguém, assim como o menino do texto de 
Pedro Bandeira.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
__________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________
 

ESTROFES _________ VERSOS __________

7 - Observe este trecho do poema:

8 - As palavras destacadas podem se transformar em 
adjetivos. Adjetivos são palavras que caracterizam 
algo ou alguém.

Esse texto é um poema. O poema é dividi-
do em estrofes e versos. Verso é cada uma 
das linhas de um poema e estrofe é um con-
junto de versos. Vamos numerar os versos 
do poema? Depois, escreva quantas estro-

fes e quantos versos há no poema.

“Que voa e se esconde
De medo e vergonha” (l.9-10)
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O menino tem medo e vergonha, então ele é ME-
DROSO e VERGONHOSO

9 – Agora você vai escrever aqui alguns adjetivos que 
caracterizam você e um colega ou uma colega.

VOCÊ
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

 UM COLEGA
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

ATIVIDADE COMPLEMENTAR
10 - Preencha o quadro abaixo:

n° Palavra Divisão Silábica
1 moleque
2 aço
3 identidade
4 pulga
5 campeão
6 vergonha
7 peito

n° Nº de Sílabas Vogais Consoantes

1
2
3
4
5
7

11 - Leia as palavras do quadro e coloque-as em 

ordem alfabética;

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

TEXTO 2 

ENTENDENDO O TEXTO:

Qual o assunto do texto?

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Quantos nomes próprios você encontrou no texto?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

No texto, Bete quer ser bailarina, se Zé quisesse ter a 
mesma profissão que Bete, ele seria ______________
________________. 

Já Camila quer ser cantora, se Juca também quisesse, 
ele seria ___________________________.

Destaque no texto todas as profissões que aparecem.

Lutador - voador - malcriado - jogador    aço - herói 
- sansão - caubói - vergonha - identidade - menino - 

pulga
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1 - A voz presente no primeiro poema que lemos, 
“IDENTIDADE”, pertence a um menino, já no se-
gundo poema, “O QUE É QUE EU VOU SER?”, 
pertence a uma menina. Analise os dois poemas e des-
taque os versos que comprovam isso.

IDENTIDADE

 ___________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
_________________________________

O QUE É QUE EU VOU SER?

 _______________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

2 - Agora, escolha uma profissão que você escreveu e 
registre a importância dela para a sociedade.

Profissão escolhida: 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

PESQUISANDO ...

Das pessoas que moram na sua casa quais delas tra-
balham?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

3 – Qual será a profissão de Carlos? Você acha que 
essa profissão é importante? Deixe aqui seu comen-
tário:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

4 – Qual o maior desejo do narrador?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

5- Circule no texto os substantivos próprios e, a se-
guir preencha a tabela:

Substantivos próprios

Substantivos comuns

6 - Leia o texto “O que é que eu vou ser?” e complete 
os espaço em branco:

Bete quer ser ________________________________
Zé quer ser _________________________________
Carlos vai ____________________________ batata.
________________________________quer ser ator.

Camila gosta de ______________________________
_____ quer desenhar. 
Uma vai _____________________________ o lápis,
a outra põe-se a cantar,

Mas eu não sei se vou ser _____________________,
______________________ ou atriz
Hoje eu só sei uma coisa:
Quero ser muito ___________________________!
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 7 – Retire do texto as palavras que rimam.
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

TRABALHANDO COM TIRINHAS

 

FÁBULA

A raposa e a cegonha
(Fábula de ESOPO) 

 A raposa e a cegonha mantinham boas rela-
ções e pareciam ser amigas sinceras. Certo dia, a ra-
posa convidou a cegonha para jantar e, por brincadei-
ra, botou na mesa apenas um prato raso contendo um 
pouco de sopa. Para ela, foi tudo muito fácil, mas a 
cegonha pode apenas molhar a ponta do bico e saiu 
dali com muita fome. 

 _ Sinto muito, disse a raposa, parece que vo-
cês não gostou da sopa. 

  _ Não pense nisso, respondeu a cegonha. Es-
pero que, em retribuição a esta visita, você venha em 
breve jantar. 

  No dia seguinte, a raposa foi pagar a visita. 
Quando sentaram à mesa, o que havia para o jantar 
estava contido num jarro alto, de pescoço comprido e 
boca estreita, no qual a raposa não podia introduzir o 
focinho. Tudo o que ela conseguiu foi lamber a parte 
externa do jarro. 

 _ Não pedirei desculpas pelo jantar, disse a 
cegonha, assim você sente no próprio estômago o que 
senti ontem. 

Moral da história: Quem com ferro fere, com fer-
ro será ferido.

ATIVIDADE CONTEXTUALIZADA

1- Qual é o título do texto?
_____________________________ __________

2- Quem é o autor?
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___________________________________________

3- O assunto do texto é: 

(     ) O jantar de aniversário da raposa.     
(     ) A falsa amizade entre a raposa e a cegonha.
(     ) As visitas da raposa e da cegonha.

4- A finalidade do texto é:

(     ) Dar um ensinamento.
(     )  Ensinar como se prepara um jantar. 
(     )  Divertir o leitor. 

5- Esse texto é: 

(     ) Poesia
(      ) Informativo
(      ) Fábula 

6-  Qual foi o convite que a raposa fez para a cego-
nha?  
___________________________________________
___________________________________________

7-  Como era o prato em que a raposa ofereceu sopa 
para a cegonha?  
___________________________________________
___________________________________________ 

8- Como era o jarro em que a cegonha ofereceu o 
jantar? 
 __________________________________________
___________________________________________ 

9- “Certo dia”, a raposa convidou a cegonha para 
jantar [...] a expressão destacada, dá ideia de: 

(     ) lugar 
(     ) modo 
(     ) tempo

10- Há quantas palavras no 4° parágrafo do texto? 
___________________________________________
___________________________________________

11- No dia seguinte a raposa foi pagar a visita. Onde? 
___________________________________________
___________________________________________

12- Por que a cegonha não pediu desculpas para a 
raposa?
___________________________________________
___________________________________________

13 - Escreva a moral da história:
___________________________________________

___________________________________________

14 - Escreva o trecho que apresenta a fala da raposa:
___________________________________________
___________________________________________

15 - Qual é o trecho que apresenta a fala da Cegonha? 
___________________________________________
___________________________________________

 16- Na frase: “Para ela, foi tudo muito fácil...” A 
quem se refere a palavra ela?  
___________________________________________
___________________________________________

17- A opinião do autor sobre a amizade da Cegonha e 
da raposa é:  

(     ) Eram inimigas mortais.
(     ) Não se davam muito bem, mas se encontravam 
de vez em quando.
(     ) Pareciam ser amigas sinceras. 

18- Leia a frase: “No dia seguinte, a raposa foi pa-
gar a visita”.  Agora retire da frase:   

a) 1 palavra monossílaba: 

 b)1 palavra dissílaba: 

 c) 1 palavra trissílaba:

19- Leia a palavra CEGONHA: 

a) Quantas sílabas?

b) Qual 1ª sílaba?

c) Escreva uma palavra com essa sílaba:

d) Qual a última sílaba?

e) Qual é a sílaba mediana?

20 - Retire do texto 5 palavras, separe-as em sílabas: 
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

21- Quem são os personagens do texto? 
___________________________________________
___________________________________________

22- Segundo a moral do texto, podemos receber na 
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mesma moeda:  

(    ) Por tudo aquilo que não fazemos para o outro. 
(    ) Por aquilo que fazemos para o outro. 
(    ) Pelos erros dos outros. 

23- A história trata especialmente da:  

(    ) Gula (    ) Ignorância (    ) Esperteza

24- Circule de vermelho, os sinais de pontuação que 
aparecem no texto:  

26 – Escreva o nome dos sinais de pontuação que 
você circulou:
___________________________________________
___________________________________________

25 - Analise as frases e marque aquela que explica a 
moral da história.  

a) Casa de ferreiro, espeto de pau.
b) Aqui se faz, aqui se paga.
c) Quem burro nasce, burro morre. 
d) A inveja não admite o mérito.

27- Copie o texto no caderno na letra cursiva. 

NUMERE AS CENAS DE ACORDO COM O TEXTO 
E ESCREVA FRASES NO CADERNO NA ORDEM 
EM QUE ACONTECEM OS FATOS.

A RAPOSA E A CEGONHA

FIQUE ESPERTO
- Complete os espaços em branco:

Quando você foi completar os espaços, teve alguma 
dúvida para escrever as palavras? Escreva aqui sua 
resposta.
___________________________________________
___________________________________________

Agora, coloque aqui as palavras do jogo que contém 
Ç.

__Observando essas palavras, que letras apare-
cem depois do Ç.

__Que palavras tem o C com som de S?

__Observando essas palavras, que letras apare-
cem depois do C?

Parte do corpo acima do pescoço: ________________

Serve para adoçar os alimentos: _________________

Personagem do circo que faz o público rir:_________

Fruta que a bruxa dá a Branca de Neve:___________

É usada no tempero na comida e arde os olhos: _____

Deve-se usar na cabeça quando anda de moto:______

Alimento preferido do coelho:___________________

Lugar onde ficam as estrelas:____________________

A ______________ e a formiga. Fábula conhecida.
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LEMBRE-SE: A LEITURA É 

A CHAVE PARA UMA BOA 

COMPREENSÃO!

- Complete a cruzadinha com as palavras obser-
vando as dicas das letras:

A FORMIGA E A CIGARRA

A CIGARRA E A FORMIGA

Ruth Rocha

{ {“
“
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PRODUÇÃO DE TEXTO

A CIGARRA E A FORMIGA

A CIGARRA E A FORMIGA

TRANSCREVA AS PALAVRAS DO 
QUADRO ABAIXO E CLASSIFIQUE 

DE ACORDO COM A REGRA.
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A CIGARRA E A FORMIGA

ESCREVA UM RECADINHO PARA 
A FORMIGA.

                  
_________________

___________________________
___________________________
___________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

_______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
______________________________________
________________       

SISTEMA DE NUMERAÇÃO DECIMAL

O sistema de numeração decimal é de base 
10, ou seja utiliza 10 algarismos (símbolos) diferentes 
para representar todos os números.

Formado pelos algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9, é um sistema posicional, ou seja, a posição do 
algarismo no número modifica o seu valor.

É o sistema de numeração que nós usamos. Ele 
foi concebido pelos hindus e divulgado no ocidente 
pelos árabes, por isso, é também chamado de «sistema 
de numeração indo-arábico».

Características:

•	 Possui símbolos diferentes para representar quan-
tidades de 1 a 9 e um símbolo para representar a 

MATEMÁTICA -
 4 E 5º ANO
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ausência de quantidade (zero).

•	 Como é um sistema posicional, mesmo tendo pou-
cos símbolos, é possível representar todos os nú-
meros.

•	 As quantidades são agrupadas de 10 em 10, e rece-
bem as seguintes denominações:

10 unidades = 1 dezena 
10 dezenas = 1 centena 
10 centenas = 1 unidade de milhar, e assim por diante

Exemplos:
                

Ordens e Classes:

No sistema de numeração decimal cada alga-
rismo representa uma ordem, começando da direita 
para a esquerda e a cada três ordens temos uma classe.

Atividade 01

Data:___/____/_____

Sistema de Numeração Decimal

1. De acordo com os números abaixo escreva quantas 

ordens há em cada um:
a) 274 =
b) 8 =
c) 107 =
d) 65 =
e) 671 =
f) 301 =

2. Complete:

a) O número 372 tem _______ ordens
b) O número 6 possui _______ ordem, a das 

_______
c) O número 14 possui  _______ ordens, das 

_______ e das _______

3. No quadro abaixo represente os números:

1ª ordem 2ª ordem 1ª ordem
Centena Dezena Unidade

a) 582
b) 939
c) 803
d) 701
e) 628
f) 72
g) 281

Atividade 02

Data:___/____/_____

Sistema de Numeração Decimal

1) Complete:

a) 200 unidades = _______ dezenas
b) 200 unidades = _______ centenas
c) 1 centena = _______ dezenas
d) 1 centena = _______ unidades

2) Escreva em algarismos o número correspondente 
a:
a) 8 dezenas =
b) 5 dezenas =
c) 6 dezenas e 2 unidades =
d) 2 centenas e 3 dezenas =

3) Faça como no exemplo:
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Ex: 843 = 8 centenas + 4 dezenas + 3 unidades

a) 742 = ____ centenas + ____ dezenas + ____ unidades

b) 598 = ____ centenas + ____ dezenas + ____ unidades

c) 217 = ____ centenas + ____ dezenas + ____ unidades

d) 532 = ____ centenas + ____ dezenas + ____ unidades

e) 711 = ____ centenas + ____ dezenas + ____ unidades

4) Estruture os números:

a) 7 centenas + 2 dezenas + 3 unidades =__________

b) 4 centenas + 5 dezenas + 1 unidades = __________

c) 8 centenas + 2 dezenas + 5 unidades = __________

d) 3 centenas + 8 dezenas + 8 unidades = __________

e) 5 centenas + 7 dezenas + 2 unidades = __________

f) 2 centenas + 1 dezenas + 7 unidades = __________

g) 9 centenas + 3 dezenas + 6 unidades = __________

h) 1 centena + 8  dezenas + 3 unidades = __________

Atividade 03

Data:___/____/_____ 

Sistema de numeração decimal: ordens 
e classes

1) João Pedro foi a uma concessionária da Ford em 
Manaus e comprou um carro novo por R$ 48.990, 
à vista. Com base nesta informação responda as 
questões abaixo:

a) Quantas ordens possui este número 48.990?

___________________________________________

b) E quantas classes?

___________________________________________

c) Qual é o algarismo das unidades simples?

___________________________________________

d) Qual é o algarismo das dezenas de milhar?

___________________________________________

e) A que classe pertence o algarismo 8?

___________________________________________

f) Decomponha o número 48.990

___________________________________________

2) Escreva os algarismos formados por:

a) Sete dezenas e seis unidades = ___________

b) Oito centenas, três dezenas e dois = _______ 

c) Três unidades de milhar, duas centenas e seis 
unidades = ____________

d) Oito unidades de milhar, cinco centenas, três 
dezenas e uma unidade = ______________

e) Duas dezenas de milhar, cinco centenas, três 

dezenas e nove unidades = ____________

3. Em qual dos números abaixo o 4 representa qua-
trocentos mil?

a) 52.489

b) 5.043

c) 4.896

d) 3.435.000

Atividade 04 

Data:___/____/_____ 

Sistema de numeração decimal

1. Calcule os pontos de cada um dos jogadores nos 
jogos das cores. 
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2. Represente, no quadro posicional, as quantias in-
dicadas: 

Atividade 05

Data:___/____/_____

Sistema de numeração decimal

Faça a correspondências, preenchendo os parênteses 
ao lado.

3. Escreva por extenso os numerais, representados 
pelos valores expressos.

COMPOSIÇÃO E DECOMPOSIÇÃO DE NÚ-
MEROS NATURAIS.

Composição: é a junção de dois ou mais elementos 
quando unidos ou subtraído formam um só. 

Observa:
18 + 5  =  10 +8 +5  =  10 + 23
25 - 3 = 20 + 5 - 3 = 20 + 2 = 22 
1 dezena + 3 unidades = 10 + 3 = 13

Decomposição: podemos decompor um número natu-
ral em dois ou mais elementos que o constituem.

Observe:
38 = 30 + 8   27 = 20 + 7
43 = 40 +3    49 =   40 + 9
22 = 20 +2    35 =  30 +  5
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Atividade: 06

Data: ____/_____/______ 

1) Componha os números abaixo:

a) Sete centenas + duas dezenas + cinco unidades = _______
b) Uma centena + sete dezenas = _____________________
c) Três centenas + oito unidades = ____________________

d) Cinco centenas + quatro dezenas + seis unidades = _____

e) Oito centenas + cinco dezenas + nove unidades = ______

f) Duas centenas + sete dezenas + três unidades = ________
g)  Cinco centenas + nove dezenas = ___________________ 

h) Seis centenas + 2 dezenas + 7 unidades = ____________

2) Decomponha os números abaixo:

a) Quarenta e seis = ______________________
b) Trinta e nove = ________________________
c) Oitocentos e vinte e quatro = _____________
d) Seiscentos e trinta = ____________________
e) Noventa e três = _______________________
f) Quatrocentos e cinco = _________________
g) Setenta e dois = _______________________

3) Decomponha os números abaixo:

a) 77 = __________

b) 98 = __________

c) 482 = _________

d) 734 = _________

e) 103 = _________

f) 57 = __________

g) 340 = _________ 

4) Componha os números abaixo no caderno:

a) 300+30+9

b) 600 + 90 

c) 100 + 40 + 2 

d) 200 + 8 

e) 400 + 50 

f) 700 + 3 

g) 500 + 30 + 4 

5) Complete o quadro a seguir:

Atividade: 07

Data: ____/_____/______ 

1 - Toninho e Joana inventaram um jogo. Ela disse: “2 
centenas e 6 dezenas”. Ele respondeu: 260.

Quais os números que Toninho vai falar quando Joana 
disser:

a) 21 dezenas. _____________________________
b) 4 centenas e 8 unidades ___________________
c) 120 centenas e 2 dezenas __________________
d) 51 unidades de milhar e 5 dezenas __________
e) 27 centenas e 4 dezenas ___________________
f) 6 unidades de milhar e 8 dezenas ____________

2 - No computador que foi digitado esta matriz, o te-
clado estava com defeito. Toda vez que o algarismo 5 
era digitado, aparecia no lugar o símbolo @. Que valor 
que representa o símbolo @, em cada numeral?

a) 412 @37 
_________

b)134 8@2 
_________

c) 42 96@ 
_________

d) @ 234 567 
___________

e) 6@ 719 
___________

e) 2@7 165 
___________

3 - Observe a composição e decomposição dos nume-
rais e complete o quadro.

1 324 542 1 000 000 + 300 000 + 20 000 + 4 000 + 500 + 40 + 2

30 000 000 + 7 000 000 + 500 000 + 40 000 + 4 000 
+ 700 + 20 + 3

59 000 371

100 000 000 + 50 000 000 + 200 000 + 50 000 + 5 
000

383 547 690
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4. Copie e complete estas tabelas. Depois, responda:

Ana Mauro
1ª JOGADA 1ª JOGADA

C D U C D U
6 1 3 9 5 3
5 7 9 7 4 4

a) Quem obteve a maior soma? __________________

b) Como Ana poderia ter registrado os algarismos 
para obter uma soma maior?

Reescreva os algarismos e calcule a soma.

Atividade: 08

Data: ____/_____/______ 

1. Veja o preço do material escolar e os recursos de 
Romário para comprá-los:

Responda:

a) Romário vai poder comprar todo o mate-
rial?_____________________________________

b) Sobra ou falta dinheiro? ___________Quan-
to?___________________

c) Qual o máximo de material que ele pode com-
prar?___________________________________

Atividade: 09

Data: ____/_____/_____

1. Veja, na tabela, as vendas de uma loja de brinquedos 
no 2º semestre de 2006.

 Quantos brinquedos foram vendidos: (Faça os 
cálculos no caderno)

a) No 1º trimestre? 

b) No 2º bimestre? 

c) Nesse semestre? 

d) No 2º bimestre? 

e) Em que mês as vendas equivalem ao dobro de 
setembro?

5. Veja as horas indicadas no relógio abaixo:

a) Que horas são exatamente? _______
b) Se ele estivesse 25 minutos adiados, 
que horas seria exatamente? ________
c) E se estivesse 15 minutos atrasados, 
que hora seria exatamente? _________

2. Observe a representação abaixo:

a) De acordo com a sua posição, o que fica ao lado direi-
to da fábica?_________________________________

b) De acordo com sua posição, o que fica ao lado es-
querdo da casa da Maria? ______________________

c) O que fica mais perto da Biblioteca?
_______________________________
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Atividade: 10

Data: ____/_____/_____

Resolva os probleminhas abaixo:

1. Calcule a soma do numeral 764 e o seu sucessor.

2. Calcule a soma do numeral 86 e o seu antecessor.

3. Eu tenho 146 selos e Maria tem 123 selos. 

a) Quantos selos tenho a mais que Maria?

b) Quantos selos temos juntos? 

4. Vovó fez 75 pasteis e 94 coxinhas.

a) Quantos salgadinhos vovó fez ao todo?

b) Quantas coxinhas ela fez a mais que pasteis? 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS NATURAIS:

Adição é a operação que consiste em acres-
centar quantidades até obter um resultado. Suponha-
mos que desejamos somar 4 e 8. Essa operação é uma 

adição cujo resultado é 12. Dito de outro modo: 4 + 8 
= 12.

TERMOS DA ADIÇÃO

235 + 124 = 359

C D U
2 3 5
1 2 4
3 5 9

A subtração é a operação de subtrair (separar 
uma parte de um todo, tirar, eliminar, baixar, reduzir 
ou cortar algo). 

Por exemplo:       8 – 5 = 3; 23 – 10= 13

TERMOS DA ADIÇÃO

9
4
5

Na Matemática, a multiplicação é uma forma 
simples de se adicionar uma quantidade finita de 
números iguais. O resultado da multiplicação de dois 

números é chamado produto.

Assim, por exemplo: 3 x 5 = 5 + 5 + 5 = 15

TERMOS DA MULTIPLICAÇÃO

7
3
21

 
Atividade: 11

Data: ____/_____/_____
 
Problemas envolvendo adição, subtração, multiplica-
ção.

1. Aline está fazendo uma poupança para sua festa de 
aniversário, que seria em julho. Ela já tem, deposita-
dos, R$ 84 reais.

+
 Í Parcela

 Í Parcela

 Í Soma ou total

-
 Í Minuendo

 Í Subtraendo

 Í Resto ou diferença

x
 Í Multiplicando

 Í Multiplicador

 Í Produto
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a) Se ela depositar, neste 
mês, a metade do que ela  já 
tem, para quanto vai sua pou-
pança?_______________

b) Se ela depositar, neste 
mês, o dobro do que ela já 
tem, para quanto vai sua pou-
pança? _______________

2. Depois de gastar R$ 35 reais numa loja, Gustavo 
ainda ficou com R$ 25 reais.

a) Quanto Gustavo tinha inicialmente? 
__________________________

b) Se ele tivesse gasto R$ 40 reais na loja, e ainda 
ficasse com os R$ 25 reais, quanto ele teria inicial-
mente? _______________________

c) E, se ele tivesse gastado R$ 53 reais na loja, 
12 na locadora de vídeo, e ainda ficasse com 
os R$ 25 reais, quanto ele teria inicialmente? 
__________________________

3. Helena comprou uma bandeja com 30 ovos e usou 
10 para fazer um bolo.

a) Quantos ovos restaram na bandeja? __________

b) Se ela tivesse compra-
do uma bandeja com 24 
ovos, quantos restaram? 
______________________

c) E, se ela tivesse comprado uma bandeja com 
12 ovos e usado 8 para fazer o bolo. Quantos ovos 
restaram? ________________________________

4. Em uma sala de cinema, há 70 lugares. Já estão ocu-
pados 35.

a) Quantos lugares ainda há vagos? 
___________________________

b) Se 15 pessoas fossem embora, quantas vagas 
haveria? ____________________

c) Se chegassem 12 pessoas, quantas vagas fica-
riam? _______________________

Atividade: 12

Data: ____/_____/_____

1. Encontre os valorees que faltam na roleta da multi-

plicação:

2. Uma embalagem contém 12 pincéis coloridos:

a) Quantos pincéis há em 4 embalagens? 
__________

b) Quantos pincéis 
há em 6 embala-
gens? ___________

c) Quantos pincéis 
há em 8 embala-
gens? ___________

d) Quantos pincéis 
há em 10 embala-
gens? ___________

3. Uma outra embala-
gem contém 24 pincéis 
coloridos:

a) Quantos pincéis há em 1 embalagem?_________
b) Quantos pincéis há em 3 embalagens?________
c) Quantos pincéis há em 7 embalagens? _________
d) Quantos pincéis há em 9 embalagens?________

4. Quantas borrachas serão necessárias para obter o ta-
manho do lápis? 
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Atividade: 13

Data: ____/_____/_____

1. Observe o exemplo e continue resolvendo os cál-
culos:

2. Descubra as parcelas escondidas:

3. Coloque nos quadros (C)correto ou (E)errado nas 
afirmativas abaixo:

Atividade: 14

Data: ____/_____/_____

1. Numa apresentação ao ar livre do Coral da Escola 
de Música, os lugares para o público foram organiza-
dos em 28 fileiras com 15 cadeiras em cada fileira.

a) Quantas cadeiras há para o público? ________

b) E se fossem 30 
fileiras com 18 
cadeiras em cada 
fileira?_________

c) E se fossem 35 fileiras com 20 cadeiras em 
cada fileira? ______________

2. Aproveitando a promoção, Alessandro conseguiu 
comprar sua televisão. Quanto custou a TV?

a) Quanto custou a TV? __________________

b) E se fossem 8 parcelas de 60 
reais. Quanto custaria a TV? 
__________________________

c) E se fossem 12 parcelas de 45 reais. Quanto 
custaria a TV? _________________

d ) 

Qual a opção mais econômica? ___________

3. Bruno coleciona chaveiros. Ele quer amarra os cha-
veiros em grupos de 15, para ficar mais fácil de contar:

a) Se Bruno pode formar 5 grupos completos, quantos 
chaveiros ele tem? ________

b? Se ele formasse 8 grupos completos, quantos cha-
veiros ele teria? ________

4. Responda:



20

PARINTINS/AM - 2020

a) Quantos lenços há em 15 pacotes de 10 lenços 
cada? _________

b) Quantos pregos há em 10 caixas de 24 pregos 
cada? _________

c) Quantos lápis há em 10 caixas com 36 lápis 
cada? _________

d) Roberta tem 8 notas de 10 reais, quanto ela 
possui? ________

A divisão: é o ato de dividir em partes iguais 
para todos. O número que está sendo dividido em 
partes iguais é chamado de dividendo; o número que 
indica em quantas vezes vamos dividir é chamado 
de divisor; o resultado é chamado de quociente; o que 
sobra é chamado de resto. Veja este exemplo: 17 ÷ 2 
= 8 (sobra 1, portanto tem-se resto 1)

Atividade: 15

Data: ____/_____/_____

1. Um baralho tem 52 cartas. Um jogo exige que se 
distribuam todas todas as cartas e que todos os parti-
cipantes recebam o mesmo número de cartas.

a) Este jogo pode ter 2 
participantes? Por quê? 
___________________

b) Este jogo pode ter 3 
participantes? Por quê? 
___________________

c) Este jogo pode ter 4 participantes? Por quê? ___
________________________________________

d) Este jogo pode ter 5 participantes? Por quê? ___
________________________________________

2. Na escolinha de natação “Nade Bem”, há 63 alunos, 
atribuídos em 7 turmas diferentes, todas com o mesmo 
número de alunos.

a) Quantos alunos há em cada 
turma? __________________

b) E se fossem 56 alunos, dis-
tribuídos em 8 turmas diferen-
tes. Quantos alunos haveria 
em cada turma? ___________

c) E se fossem 81 alunos, distribuídos em 9 turmas 
diferentes. Quantos alunos haveria em cada turma? 
____________________________

3. 45 ovos de páscoa que sobraram no Sobral Hiper-
mercado, foram armazenados em caixas com 5 ovos 
cada.

a) Quantas caixas foram usadas para armazenar os 
ovos? _____________________

b) Sobraram ovos fora das cai-
xas? _____________________

c) Se os ovos que sobraram, fos-
sem armazenados em caixas com 
9 ovos cada. Quantas caixas se-
riam usadas? ________________

4. A professora do programa Segundo Tempo de uma 
escola de Sobral, vai organizar um torneio de vôlei. 
Com ela estão 48 crianças.

a) Quantas esquipes com 06 crian-
ças ela pode formas? ___________

b) Se ela quiser formar equipes com 
08 crianças, quantas equipes ela po-
derá formar? _________________

c) E se fossem 54 crianças, quantas equi-
pes com 6 crianças ela poderia for-
mar?____________________________________
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Atividade: 16

Data: ____/_____/_____ 

1. O funcionário do restaurante Coma Aqui pões garra-
fas vazias em caixas com 12. Hoje há 72 garrafas guar-
dadas. Para saber quantas caixas serão necessárias, o 
funcionário começou a calcular assim:

a) Continue calculando como o funcionário e respon-
da quantas caixas foram usadas ao todo?__________

b) Veja outra maneira de respresentar a mesma si-
tuação. Continue completando a sequência abaixo:

Represente a situação acima com uma divisão: _____

2. Calcule as divisões por subtrações sucessivas:

a) 175 : 25 =

b) 120 : 15 =

3. Observe a sequência e descubra o número que está 
faltando nas operações abaixo:

4. Observe o exemplo e continue resolvendo as con-
tinhas:

Atividade: 17

Data: ____/_____/_____

1. Em cada uma das placas seguintes está indicada 
uma divisão:

a) Em qual das placas a divisão é exata? __________
Pror quê? ________________________________

b) Na placa C, qual o quociente e o resto da divi-
são? ____________________________________

c) Na placa D, qual o dividendo e o divisor da di-
visão? ___________________________________

d) Na placa B, qual o quociente e o divisor da di-
visão? ___________________________________

2. Observe o cálculo que Ana realizou:

a) Que operação matemática ela fez? 
________________________

b) Qual é o termo correspondente 
ao número 60?_______________

c) Qual o termo correspondente ao 
número 5?___________________

d) Qual o termo correspondente ao 
número 12? _______________________________

Na primeira caixa => 12 garrafas e sobraram 60

Na segunda caixa => 12 garrafas e sobraram 48

E
xe

m
pl

o:
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3. Esse gráfico de barras mostra o clima em Sobral du-
rante o mês de Abril.

Atividade: 18

Data: ____/_____/_____

1. Marina, ao organizar sua gaveta, encontrou as se-
guintes notas:

Quantos reais tinha na gaveta? __________________

2. Júlia tinha em sua bolsa 3 notas de R$ 10,00 e 4 
notas de R$ 5,00. Pagou uma conta de R$15,00. Com 

quantos reais Jília ficou?_______________________

3. Tenho 5 cédulas de R$20,00 e faço uma compra 
no valor de quinze 
reais. Quanto sobra? 
___________________

4. Tenho 4 céulas de R$50,00 e pago a conta de água 
que é trinta e cinco reais. 

Quanto sobra?___________

5. Maria comprou um celular 
em 10 pagamentos de R$ 18,00. Por quanto saiu essa 
compra?___________

6. Uma loja estava vendendo uma geladeira nas se-
guintes condições:

a) Qual o custo da geladeira a prazo? __________

b) João quer fazer a compra a prazo, seu prejuízo 
será de quanto? __________________________

Atividade: 19

Data: ____/_____/_____

A vista: 
R$ 850,00

A prazo: 
10  x  R$ 100,00
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1. Complete a tabela dos múltiplos:

a) Escreva todos os múltiplos que são comuns a 
dois e a quatro, que aparecem nesta tabela _______
_________________________________________

b) Escreva todos os múltiplos que são comuns a 
três e a cinco, que aparecem nesta tabela ________
_________________________________________

c) Escreva todos os múltiplos que são comuns a 
seis e a nove, que aparecem nesta tabela ________
_________________________________________

2. Pinte os múltiplos dos números que estão no centro 
dos retângulos:

Atividade: 20

Data: ____/_____/_____

1. Escreva:

a) os múltiplos de 5, menores que 80 ___________
_________________________________________

b) os múltiplos de 7, menores que 80 ___________
_________________________________________

c) os múltiplos comuns a 5 e 7, menores que 80 __
_________________________________________

d) o menor múltiplo comum a 5 e 7, diferente de 

zero _____________________________________

2. Na relojoaria Princesa, escutam-se as badaladas de 
3 relógios: um toca a cada 5 minutos, outro a cada 10 
minutos, e o terceiro a cada meia hora. Os três acabam 
de tocar juntos.

a) Daqui a quanto tempo os três relógios vão tocar no-
vamente? _______________________________

b) Quando isso ocorrer novamente, que horas estará 
marcando cada relógio? _____________________

3. Um certo número:

Está compreendido entre 40 e 50;
É múltiplo de 4;
É múltiplo de 8;

Que número é esse? 

Um outro nú- mero:
É múltiplo comum de 3, 4 e 9;
A soma de seus algarismos é 9;
É maior que 40 e menor que 80. Qual é o número? 

4. Faça as operações de multiplicação:
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Atividade: 21

Data: ____/_____/_____

1. Complete a tabela dos divisores dos números e colo-
que (V) para verdadeiro e (F) para falso nas afirmações 
ao lado:

N
úm

er
os

Divisores

1 1 .

2 1,___
3 ___, ___
6 1, ___, 3, ___ (     ) O maior divisor de um número é 1

8 ___, 2, ___, 8 (     ) Dois é divisor de 6 e de 13.

11 ___, 11 (     ) O maior divisor de um números é 
ele mesmo.

13 1, ___ (     ) A quantidade de divisores de um 
número é finita.

15 1, ___, 3, ___, 15 (     ) Três é divisor de 6 e 15.

17 ___, ___ (     ) O menor divisor de um número é 1

2. No diagrama abaixo, faça um circulo em torno dos 
números divisíveis por 2, um quadrado em torno dos 
números divisíveis por 5 e um triângulo em torno dos 
números divisíveis por 10:

Atividade: 22

Data: ____/_____/_____

1. A classe de Tatiana tem 32 alunos. A quarta parte 
são meninas, e           são meninos.

a) Quantas são as meninas? ______

b) Quantos são os meninos? ______

c) A terça parte dos meninos usa ócu-
los. Quantos meninos usam óculos? 
_________________________

2. João abriu um pacote de pão de forma que tinha 
8 fatias. Ele pegou 2 fatias para fazer um sanduíche.

a) Que fração do pacote de pão 
ele pegou? _________________

b)Que fração do pacote de pão 
restou? ____________________

c) E se ele fizer outro sanduiche com duas fatias de pão, 
que fração ele vai pegar? _____________________

d) Que fração do pacote de pão vai restar? _______

3. Na Pizzaria Bom Sabor, uma pizza tamanho família 
tem 10 fatias. Carlos, Antônia, sua esposa, e Maria, 
sua filha, pediram uma destas pizzas.

a) Carlos comeu 3/10 da pizza. Quan-
tas fatias ele comeu?  
________________________

b) Antônia comeu 2/10 da piz-
za. Quantas fatias ela comeu? 
________________________

c) Maria comeu 1/10 da pizza. Quantas fatias ela 
comeu? __________________________________

d) Que fração da pizza sobrou? _______________

DESAFIO

1. Como você pode ter como resultado o 
número 1 usando: duas vezes o algarismo 
1, duas vezes o algarismo 2 e uma vez o 
sinal + ?

3
4
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2. Em uma cesta há 12 bolas. 4/12 delas são verme-
lhas. Há 2 bolas amarelas a mais que vermelhas e as 
bolas restantes são azuis.
Quantas bolas são azuis?

Atividade: 23

Data: ____/_____/_____

1. Preencha o quadro abaixo e justifique conforme o 
modelo:

2. Juliana e Gabriel jantaram pizza. Juliana comeu 
dois oitavos da pizza e Gabriel, três oitavos.

a) Pinte de amarelo dois oi-
tavos da figura.

b) Pinte de vermelho três 
oitavos da figura.

c) Que fração da figura 
está colorida de amarelo 

ou vermelho? _____

d) Complete a adição, escrevendo a soma:     +     =
_____

e) Juntos, Juliana e Gabriel comeram ____ da pizza.

2
8

Atividade: 24

Data: ____/_____/_____

1. Coloque nos quadros abaixo as frações:       ,    ,     ,

     , de modo que a soma das frações de cada lado do 

triângulo seja um inteiro.

2. Uma pizza doi dividida em 16 pedaços do mesmo 
tamanho. Ricardo comeu 2 fatias e Cláudio o dobro de 
Ricardo.

a) Que frações representam a porção de pizza que 
Ricardo e Cláudio comeram, respectivamente? 
______, ______

b) Que proção da pizza eles co-
meram juntos? _______

c) Eles comeram juntos mais da 
metade ou menos da metade da 
pizza? ______________

d) Que porção da pizza sobrou? Responda coma fra-
ção correspondente. __________

e) Qual dos dois comeu a quarta parte da pizza? E 
a oitava parte? _____________________________

3. De uma caixa de lápis foram retirados 2/5 e depois 
1/5 da quantidade de lápis.

a) Que fração representa a quantidade de lápis reti-
rada? _______

b) Que fração representa a quatidade de lápis que 
ficou na caixa? _______

3
8

3
13

4
13

2
13

9
13
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Atividade: 25

Data: ____/_____/_____

1. Carina e Mariene ganharam uma barra de chocolate 
dividida em dez partes iguais. Carina comeu 2 partes e 
Mariene comeu 3.

C M M

C M

a) Qual a fração que representa o chocolate todo? 
________

b) Que fração representa as partes que Carina co-
meu? ________

c) Que fração representa as partes que Marlene co-
meu? ________

d) Que fração representa as partes que as duas me-
ninas comeram?_________

e) Que fração representa as partes restantes? ______

a) Quantos décimos você precisa tirar de        para 
obter         ?

b) Quantos sétimos você precisa tirar de         para 
obter o inteiro? _______

c) Se você tiver          e juntar           , que resultado 
obterá? _________

3. Quanto falta às frações abaixo para completar um 
inteiro?

a)                b)                 c)                   d)

e)                f)                  g)                   h)

4. Calcule e complete os espaços:

    a)       +       =         b)        +       =

    c)         -        =        d)         +       =

3.

2. Pense e responda:

8
102

10
1
7

3
8

4
8

6
7

3
9

4
10

3
100

1
2

5
6

1
2

7
13

6
7 5

4
5 7

3
7

1

3
7

1
7 7

3
7

1
7 7
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