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Querido aluno

Este livro de atividades foi preparado para que você, com 
orientação de seu professor, aprenda matemática.

Neste segundo volume você vai conhecer mais coisas 
in teressantes sobre os números, os cálculos, as formas e 
vai perceber que a matemática faz parte do seu dia a dia.

Poderá ver também que a matemática nos faz aprender a 
raciocinar, pois ela é um desafio ao nosso pensamento. 

ao resolver as atividades procure esclarecer suas dúvidas 
e compartilhar com seus colegas o que for aprendendo.

Cuide deste livro e faça as atividades propostas com 
dedicação.

Bons estudos! 

 Herman Voorwald
 Secretário da Educação do Estado de São Paulo
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Unidade

Nesta unidade, vamos resolver problemas e explorar novos números, decalcar 
caixinhas e identificar que figuras aparecem, trabalhar com polígonos e seus nomes, 
aprender sobre preços de cestas básicas e como utilizar nosso sistema monetário 
em diferentes situações. 

Bons estudos!
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AtiVidAdE 18.1 

os amigos, Pedro, antônio, Mariana e Sílvia resolveram brincar com 
alguns desafios. Eles tinham que resolver as situações-problema, usando 
cálculo mental, e completar a última coluna, escrevendo os resultados de 
cada uma. Vamos ajudá-los?

1 Nelson tem R$ 15,00 e lílian tem o dobro dessa quantia. Quanto 
tem lílian?

2 José tem 9 figurinhas e Vivian tem 6 vezes mais. Vivian tem quantas 
figurinhas?

3 Fernando tem 8 anos. Sabendo que ele tem o dobro da idade de 
seu irmão, quantos anos tem seu irmão?

4 Marcela tem 7 papéis de carta e sua prima lívia tem cinco vezes 
mais. lívia tem quantos papéis de carta?

5 lia tem R$ 40,00. Sabendo que ela tem o dobro da quantia de 
Pedro, quanto tem Pedro?

6
João ganhou várias caixas iguais de bombons. Cada uma delas 
tinha 6 bombons. Ele contou os bombons e totalizou 48. Quantas 
eram as caixas?

SEQUÊNCIA 18
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AtiVidAdE 18.2

Pedro, Antônio, Mariana e Sílvia continuaram com os desafios e desta vez tinham que terminar 
de preencher o quadro abaixo, descobrir e escrever quais os títulos que devem ser colocados 
na primeira e na última coluna do quadro, que representem características desses números 
relacionadas com a coluna do meio. 

NÚMERO

18 36 72

31 62 124

74

86 172

98

120

242

354

234 468

Depois de resolver esses cálculos, os amigos resolveram conversar sobre suas coleções de 
figurinhas. Ajude-os a responder às perguntas: 

A. Pedro contou que já colou em seu álbum as 120 figurinhas que colecionou. antônio conse-
guiu colecionar apenas a metade das figurinhas colecionadas por Pedro. Quantas figurinhas 
antônio tem? 

B.  Mariana disse que tem o dobro de figurinhas colecionadas por Sílvia. Se Sílvia tem 52, 
quantas figurinhas tem Mariana?

C. a partir dessas informações, quantas figurinhas os quatro amigos têm juntos?
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AtiVidAdE 18.3

1. antônio tinha sete bolachas e resolveu reparti-las igualmente entre ele e seus três amigos. 
A princípio ficou na dúvida em como fazer, mas achou uma solução. Observe a ilustração e 
explique o que ele fez:Mariana e antônio, enquanto os colegas brincavam, foram tomar lanche. 
Mariana, que não estava com muita fome, repartiu seu sanduíche com o amigo e procurou dividir 
bem certinho, em partes iguais. observe os desenhos e responda:

A. Em quantas partes iguais foi dividido o sanduíche de Mariana?

B. Que parte do sanduíche receberá antônio?

C. Escreva numericamente a representação de cada uma das partes do lanche de Mariana. 

2. Para retribuir, antônio dividiu sua barra de chocolate com Mariana e Pedro, que acaba de 
chegar. Veja como ficou:

A.  Cada criança receberá que parte do chocolate?

B. Você conhece uma escrita numérica que possa representar cada uma das partes? Qual?
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AtiVidAdE 18.4

assim como Mariana, antônio e Pedro, você já deve ter repartido muitas coisas com as pessoas com 
quem convive. Mariana contou que em sua casa comeram uma pizza e fez o seguinte comentário: 

Nossa pizza foi dividida em 6 partes iguais.

Cada parte é 1
6

 (um sexto) da pizza e já comemos 2
6

 (dois sextos). 

Estão sobrando 4
6

 (quatro sextos) dessa pizza.

Você concorda com o comentário de Mariana? Por quê?

antônio relatou que sua família adora pizzas e que comeram duas no dia anterior. observe 
como foi feita a divisão e preencha o quadro:

Número de partes em que  
foi dividida a pizza

Escrita numérica que  
representa cada pedaço

A.  

B.

 

Se os discos de pizza consumidos pela família de Mariana e de antônio forem de mesmo 
tamanho, em que caso o pedaço de pizza é maior? 

Nesse caso, o que é maior: 1
4

, 1
6

 ou 1
8

?
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AtiVidAdE 18.5

Pedro e Sílvia resolveram brincar de construir pipas com três folhas de papel de seda que 
possuíam. Para decidir como dividir igualmente essas folhas entre os dois, fizeram o seguinte 
desenho e escreveram:

Sílvia
Vou ficar com uma folha e mais  

metade da outra.

Pedro

Vou ficar com: 1 + 1
2

Por que Pedro utilizou esses números? o que representa o número ?

Proponha para Pedro e Sílvia outra forma de dividir essas 3 folhas em partes iguais, desenhando 
sua sugestão no espaço abaixo.

E, se antônio e Mariana também quisessem participar da confecção de pipas, como dividir 
igualmente essas 3 folhas entre os quatro amigos? Quanto cada um receberá da folha? Escreva 
em números essa resposta.
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SEQUÊNCIA 19

AtiVidAdE 19.1

os alunos do 4º ano da professora Rosa contornaram faces de diferentes caixas em uma folha 
de papel. observe:

a
B

F

C

E
G

D

Analise as afirmações e indique se estão corretas ou não:

A. o contorno (a) pode ser uma das faces de um cilindro ou de um cone.

B. o contorno (B) pode ser uma das faces de uma pirâmide ou a base de um prisma.

C. o contorno (C) pode ser uma das faces de um cubo.

D. Escreva afirmações verdadeiras a respeito dos contornos D, E, F e G. Troque com um 
colega para que ele analise.
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AtiVidAdE 19.2

Professora Rosa explicou aos seus alunos que, entre os contornos desenhados na atividade 
anterior, alguns eram circulares e outros eram poligonais. 

Ela fez um cartaz com figuras denominadas POLÍGONOS e perguntou se sabiam os nomes de 
cada uma delas. Complete o cartaz de professora Rosa, escrevendo nomes das formas embaixo 
de cada uma delas:

POLÍGONOS

Para desafiar seus alunos, professora Rosa apresentou outro grupo de figuras e pediu que 
indicassem quais eram polígonos e quais não eram:

A. Como você responderia a esse desafio?

B. Escreva quais características têm os polígonos.
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AtiVidAdE 19.3

a professora Rosa pediu aos seus alunos que desenhassem em uma malha pontilhada alguns 
polígonos. observe:

A. Pinte de azul o contorno dos polígonos de 3 lados. Como eles são chamados?

B. Pinte de vermelho o contorno dos polígonos de 4 lados. Como eles são chamados?

C. Pinte de verde o contorno dos polígonos com mais de 4 lados e escreva seus nomes.
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AtiVidAdE 19.4

Os alunos da professora Rosa chegaram à conclusão de que os polígonos podem ser nomeados 
de acordo com o número de lados que os compõem. Eles descobriram também que podiam 
contar o número de vértices dos polígonos e montaram um quadro. Complete com o que está 
faltando:

Figura Nome
Número de 

lados
Número de 

vértices

Triângulo

Quadrilátero

Pentágono

Hexágono

o que você observa comparando o número de lados com o número de vértices de cada um dos 
polígonos?
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AtiVidAdE 19.5

o pai de Kioko, que é de origem chinesa, deu a ela um milenar jogo oriental, chamado Tangram. 
Kioko levou seu Tangram para a classe e dona Rosa orientou seus alunos a construírem um, 
usando a malha pontilhada. observe:

Descreva aqui como é composto um 
Tangram:

usando a malha pontilhada do anexo 1, construa seu Tangram e recorte suas peças. Em 
seguida, resolva as seguintes propostas:

A. use duas peças do Tangram para montar várias formas diferentes. Desenhe quais são elas:

B.  use três peças de cada vez e componha diferentes formas. Desenhe-as aqui:
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SEQUÊNCIA 20

AtiVidAdE 20.1

Certamente, você já sabe que o dinheiro que circula no Brasil é 
denominado REal. Faça uma lista de coisas que você poderia 
comprar com cada uma das cédulas desenhadas abaixo:

SE EU tiVESSE... O qUE EU cOMPRARiA...
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AtiVidAdE 20.2

além de cédulas, em nosso país circulam moedas de diferentes valores. observe: 

   

Francisco gostava de juntar moedas para trocar por cédulas na banca de jornal do senhor Paulo. 
Na segunda-feira, levou um montinho de moedas para trocar e recebeu cinco reais do senhor 
Paulo. Quais e quantas moedas ele tinha? Escreva duas possibilidades para a quantidade de 
moedas que o Francisco tinha:

A. 

B. 

Na semana seguinte, Francisco levou outro montinho de moedas para trocar. agora, ele tinha 
9 moedas de cinquenta centavos,  6 moedas de vinte e cinco centavos, vinte moedas de dez 
centavos e duas de um real. Qual cédula ele recebeu do senhor Paulo?
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AtiVidAdE 20.3

Na escola de Renata vai haver uma Mostra Cultural. a diretora Kátia fez uma compra de materiais 
e anotou os gastos em um quadro:

Produtos Preço total

Cartolinas R$ 44,00

Colas R$ 103,00

Papel pardo R$ 97,00

Painéis R$ 200,00

A. Qual foi o custo total do material?

B. Se a conta for paga em três vezes, sem acréscimos, de quanto será cada parcela?

C. Se a conta for paga à vista com cinco cédulas de R$ 100, de quanto será o troco?
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AtiVidAdE 20.4

Observe o panfleto de propaganda de um supermercado.

A. Qual o preço do kg do queijo de 
coalho?

B. E o preço do copo de 220g de 
requeijão?

C. Qual o preço do kg de salsicha?

D. Se uma pessoa comprar todos esses produtos que aparecem no panfleto, quanto irá 
gastar?

E. Se ela der duas cédulas de R$ 20,00 para pagar a compra, quanto receberá de troco?

R$ 18,90

R$ 5,68

R$ 3,48

R$ 3,75

Queijo de Coalho
Kg

Salsicha Hot Dog
a granel – Kg

Requeijão
Copo – 220g

Iogurte
Bandeja com  

8 unidades – 310g
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AtiVidAdE 20.5 

Renata foi à loja de sapatos e se interessou por três modelos. Observe. 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

R$ 89,90 R$ 65,50 RS 123,25

A. Quanto ela economizará se comprar o modelo 2 em lugar do modelo 1? Escreva a resposta 
por extenso.

B. Se ela comprar os modelos 1 e 3 quanto pagará no total? Escreva a resposta por extenso.

C. E se decidir comprar dois pares do modelo 2, em cores diferentes, quanto gastará? Escreva 
a resposta por extenso.
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SEQUÊNCIA 21

AtiVidAdE 21.1

Você já ouviu falar em cesta básica? Faça uma pesquisa sobre esse assunto e escreva um 
pequeno resumo a respeito.

Em seguida, leia e responda às questões relativas à situação: 

Em uma cidade foi feito um levantamento sobre a evolução de preços de alguns dos produtos 
da cesta básica e apresentado o seguinte gráfico referente ao preço do açúcar em quilos:

EVOLUçãO dO PREçO dO qUiLO dE AçÚcAR
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Fonte: Prefeitura Municipal de lagoa Negra.
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A. Do que se trata esse gráfico?

B. Quais informações estão registradas no eixo horizontal? 

C. E as registradas no eixo vertical? 

D. Em que período foi realizado esse levantamento? 

E. Quais os valores em reais do preço do quilo de açúcar? 

F. Qual foi o mês em que o preço do açúcar foi menor? E qual foi esse valor?

G. o que você observa no período de out/2011 a dez/2011? 
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AtiVidAdE 21.2

outro produto da cesta básica pesquisado foi o arroz. os resultados desse levantamento de 
preços do quilo de arroz foram apresentados por meio de um gráfico de linha. Observe:

EVOLUçãO dO PREçO dO qUiLO dE ARROz
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Arroz

Fonte: Prefeitura Municipal de lagoa Negra

Alguns dados do gráfico foram transcritos na tabela abaixo. Verifique se estão corretos: 

Evolução do preço do quilo de arroz

Mês de referência Valor em R$

outubro /2011 5,70

Janeiro / 2012 6,15

Maio/ 2012 6,40

agosto/2012 6.75

Fonte: Prefeitura Municipal de lagoa Negra

Em que período a partir de novembro de 2011 houve uma pequena queda no preço do quilo 
de arroz? 
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AtiVidAdE 21.3

Zeca trabalha em uma empresa e recebe uma cesta básica por mês. 
uma comissão de empregados ajuda na montagem das cestas, 
escolhendo em qual supermercado comprar os produtos mais baratos. 

Veja o levantamento de preços que foi feito em dois supermercados: 

Levantamento de Preços

Produto Supermercado do Silva Supermercado do Oliveira

5 kg de arroz R$ 24,50 R$ 25,50

3 kg de feijão R$ 10,00 R$ 9,00

3 kg de açúcar R$ 8,25 R$ 8,00

3 latas de óleo R$ 19,00 R$ 21,25

1 kg de café R$ 6,50 R$ 5,00

1 lata de achocolatado R$ 6,25 R$ 6,00

Fonte: dados fictícios.

observando o quadro, responda:

A. Quais produtos devem ser comprados no supermercado do Silva?

B. E quais devem ser comprados no supermercado do oliveira?

C. Qual será o preço de uma cesta básica composta por esses  produtos  mais baratos 
selecionados?

D. Qual será o valor pago pela empresa se adquirir 50 dessas cestas básicas?
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AtiVidAdE 21.4 

Foi publicado em um site o custo da cesta básica em algumas capitais brasileiras no mês de 
junho de 2012. observe e responda:

cUStO dA cEStA BÁSicA EM ALGUMAS cAPitAiS BRASiLEiRAS

capital Valor em junho

Recife R$ 231,46

Fortaleza R$ 235,70

Salvador R$ 213,20

Goiânia R$ 244,03

João Pessoa R$ 229,56

aracaju R$ 199,70

Vitória R$ 277,70

Rio de Janeiro R$ 270,36

Natal R$ 234,32

Curitiba R$ 262,01

Belo Horizonte R$ 265,90

São Paulo R$ 287,63

Fonte: http://economia.uol.com.br. acesso em 14/9/2012 (adaptado).

A. Em qual dessas capitais a cesta básica é mais cara? 

B. E em qual capital é mais barata? 
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C. Qual o custo da cesta básica na cidade de Natal?

D. E na cidade de Fortaleza? 

E. um morador de São Paulo mudou para a Bahia. Se comprasse a cesta básica em Salvador, 
gastaria mais ou menos do que se tivesse comprado em São Paulo? Qual seria a diferença? 

F. Cite quais são as capitais que tiveram o valor da cesta básica maior do que R$ 260,00. 
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AtiVidAdE 21.5   

1. Clara foi à padaria e viu o cartaz abaixo:

OFERtA:

pãozinho

R$ 0,25 a unidade

Clara quer comprar 5 pãezinhos. Ela vai precisar de:

A. R$ 1,00         

B. R$ 1,05      

C. R$ 1,25        

D. R$ 5,25

2. Bete tem muitas moedas em sua carteira e 
quer pagar uma compra de R$ 15,00 usando 
moedas. Ela tem oito moedas de R$ 0,25 e 
vai usá-las para pagar a compra. Bete ainda 
precisa de uma quantidade de moedas de  
R$ 0,50 igual a:

A. 30                  

B. 26                  

C. 20           

D. 18
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3. Paulo comeu 3 partes de uma barra de chocolate que foi dividida em 8 partes iguais. a 
fração que representa a parte da barra de chocolate que Paulo comeu é:

A. 8/3

B. 3/8

C. 1/3

D. 1/8

4. Dos polígonos abaixo, os que têm o mesmo número de lados são:

 I II III IV

A. I e II               
B. I e III                 
C. II e IV            
D. II e III






