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14 MUNICÍPIOS  
JUNTOS PELA EDUCAÇÃO
Querida aluna, querido aluno! 

O Caderno de Matemática que está recebendo em mãos tem uma história 
muito bonita, que você precisa conhecer. 

Era uma vez, há mais ou menos 20 anos, numa região muito especial do estado 
da Bahia – a Chapada Diamantina –, professoras e professores, secretárias e 
secretários de Educação que se preocupavam com a qualidade do ensino que 
as crianças recebiam. Para que as alunas e os alunos aprendessem mais, as 
educadoras e os educadores começaram a receber formação dos profissionais 
do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa (Icep) – antes, Projeto Chapada. 
Inicialmente para alfabetizar, depois para que as crianças lessem e escrevessem 
cada vez melhor. De lá para cá, muita coisa foi feita para melhorar o ensino e 
a aprendizagem das crianças das escolas públicas da Chapada, entre elas a 
formação de professoras e professores em Matemática.
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APRESENTAÇÃO

E adivinha o que aconteceu no final de quatro anos trabalhando juntos? 
Aconteceu que todas e todos acharam que seria uma boa ideia colocar 
no papel uma parte do que aprenderam nesse tempo, transformando em 
cadernos o conhecimento adquirido. São estes cadernos que sua turma e as 
demais turmas do 1º ao 5º ano estão recebendo. Em 2018, trabalhando mais 
intensamente para que essa ideia prosperasse, foram realizados Grupos de 
Trabalho Territorial (GTT), que reuniram diretoras e diretores pedagógicos e 
supervisoras e supervisores técnicos dos anos iniciais do Ensino Fundamental 
de 14 municípios da região. Esses encontros aconteciam em Seabra, no 
coração da Chapada Diamantina. Depois, de volta às respectivas cidades, 
cada equipe fazia novos encontros – os Grupos de Trabalho Municipal (GTM). 
A sua professora, ou o seu professor, deve ter participado de algum desses 
encontros com a coordenação pedagógica da escola, ajudando a elaborar as 
atividades que você vai fazer aqui. 

A expectativa pela chegada dos cadernos foi grande, principalmente porque 
desejávamos ver concretizada, no visual destas páginas, uma identidade que 
começa local e atinge o global. Acho que conseguimos, veja e nos diga! 

E assim começou essa história – que está longe do fim, pois ainda terá muitos 
casos para contar a partir de agora, com a sua participação. Aproveite bem este 
material, faça todas as atividades propostas e troque ideias com as colegas e os 
colegas de turma sobre as situações-problema aqui sugeridas. Você vai ver que 

Matemática é demais e que aprender é o máximo, mas que aprender junto, em um 
material feito especialmente para você, é muito melhor!

Não podemos deixar de agradecer ao Icep, que desafiou a nós, secretárias 
e secretários de Educação dos 14 municípios parceiros, a construir este 
material coletiva e colaborativamente. Ao Itaú Social também vai nosso 
agradecimento por acreditar em nós e tornar esse sonho possível. Não 
podemos esquecer das prefeitas e dos prefeitos, que estiveram sempre de 
mãos dadas com todos os atores que compõem a rede educacional de cada 
município. 

Temos a certeza de que a união das educadoras e dos educadores, com o 
apoio político dos gestores municipais, em parceria com o Icep e o apoio 
da iniciativa privada, nos dará muitos frutos nesse trabalho – e um dos mais 
saborosos é este Caderno de Matemática!

Aproveite e bons estudos!

Secretárias e secretários municipais de Educação de Andaraí,  
Boa Vista do Tupim, Boninal, Cafarnaum, Ibitiara, Iraquara,  

Morro do Chapéu, Mucugê, Oliveira dos Brejinhos,  
São Félix do Coribe, Seabra, Souto Soares, Tapiramutá e Xique-Xique

Fo
to

s:
 A

rq
ui

vo
 d

os
 M

un
ic

íp
io

s

IBITIARA

OLIVEIRA DOS BREJINHOS

SOUTO SOARES

SEABRA

MUCUGÊ

MORRO DO CHAPÉU

SÃO FÉLIX DO CORIBE TAPIRAMUTÁ

XIQUE-XIQUEIRAQUARA



10 MATEMÁTICA 115º ANO 

MATERIAL COM A CARA  
DA CHAPADA DIAMANTINA

APRESENTAÇÃO

Cara aluna e caro aluno,

Quando você receber em mãos este Caderno de Matemática, talvez ainda não 
saiba como ele foi elaborado. A história dele começou lá em 1997, quando 
alguns municípios da Chapada Diamantina se uniram para começar a levar a 
Educação a sério. 

De lá para cá, muita coisa aconteceu: sua professora e seu professor foram 
estudando mais para conhecer melhores maneiras de ensinar, e algumas 
secretarias de Educação se uniram para dar formação de qualidade aos 
educadores. Aos poucos, foi surgindo uma vontade louca de ter o próprio 
material pedagógico. 

E o tempo foi passando até que, em 2018, 14 municípios resolveram que era 
hora de viabilizar aquele sonho. E eis que surge este lindo caderno que você 
tem em mãos. Ao folhear as suas páginas, você estará vendo o resultado 
de um intenso trabalho de professoras e professores, coordenadoras 
pedagógicas e coordenadores pedagógicos, diretoras e diretores escolares, 
além de membros das equipes técnicas das secretarias de Educação 
envolvidas. Durante alguns meses, elas e eles se reuniram para discutir os 
melhores temas e abordagens para que você aprenda Matemática cada vez 
mais e siga curtindo a disciplina em toda a sua vida escolar.

Você vai reconhecer, nas atividades propostas, como é possível encontrar 
Matemática nos lugares que costuma frequentar ou passear com seus 
familiares, suas amigas e seus amigos; nos destinos na própria Chapada 

Diamantina que ainda poderá visitar; nas receitas das comidas deliciosas que 
come em casa e na merenda; nas brincadeiras que faz na escola e em seu 
tempo livre; enfim... Tudo isso para que tenha uma aprendizagem significativa. 
Estes cadernos devem acompanhar você até o 5º ano. Então, muito carinho 
com eles.

A construção dos Cadernos de Matemática contou também com a importante 
parceria do Itaú Social, instituição que acreditou nos sonhos coletivos das 
educadoras e dos educadores do Território Chapada, apoiando e viabilizando 
esse projeto.

Nessa perspectiva, o desejo é de que todas e todos nós possamos continuar 
sonhando e confirmando – para a Chapada Diamantina, para a Bahia e para 
o Brasil – que é possível que as educadoras e os educadores produzam os 
próprios materiais didáticos coletivamente e em rede, com compromisso e 
competência. 

Aproveite este material e bons estudos!

Cybele Amado de Oliveira

Presidente     Fo
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COMO É O SEU CADERNO

Uma indica como fazer: 

a que tem um lápis – para 
fazer individualmente

a que tem dois lápis –  
para fazer em dupla

a que tem quatro lápis –   
para fazer em grupo

a que tem balõezinhos – para  
discutir entre todas e todos

Opa! E ainda tem o peão de 
xadrez – hora do jogo!

Desafios interessantes, conteúdos importantes 
e lindas ilustrações. Tudo isso você encontra 
neste Caderno de Matemática que está 
recebendo para trabalhar durante todo este 
ano. Ah! E tem também jogos superdivertidos 
para brincar com as colegas e os colegas e 
depois ensinar o pessoal da sua casa para que 
jogue com você!

As atividades aqui propostas têm vários 
objetivos: umas são para investigar e descobrir 
coisas novas. Outras são para explicar como 
pensou ou resolveu um problema. E tem 
ainda as que vão ajudar a concluir tudo que 
aprendeu, para guardar e usar em outros 
desafios legais que vêm pela frente. 

Essas atividades podem ser realizadas de 
várias maneiras: com uma colega ou um 
colega, em um grupo maior ou até com a 
turma toda. Às vezes, você vai trabalhar 
sozinho – o que não tem problema nenhum 
porque depois vai contar e mostrar para todo 
mundo o que fez. 

Não se preocupe: sua professora, ou seu 
professor, vai dar as orientações necessárias. 
Porém, para ajudar você a sacar que tipo de 
atividade é e saber como realizá-la, preste 
atenção nas duas figurinhas que estão ao lado 
do enunciado.

IMPORTANTE!
Este caderno não é consumível – Você não poderá escrever nele, riscar nem 
amassar ou arrancar as folhas. Cuide bem dele, pois no fim do ano ele será 
devolvido para que outra estudante ou outro estudante o utilize no próximo ano.

VOCÊ VAI ADORAR ESTUDAR MATEMÁTICA!

BONS ESTUDOS E... DIVIRTA-SE!

a lupa – investigação

o balãozinho igual ao de 
história em quadrinhos – 
explicação

e a que tem uma lista – 
sistematização

 A outra indica o que é a atividade:



135º ANO 

NÃO É UM PROBLEMA RESOLVER PROBLEMAS 

NÃO É UM PROBLEMA  
RESOLVER PROBLEMAS 
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NÃO É UM PROBLEMA RESOLVER PROBLEMAS 

  Copie o enunciado abaixo no caderno pessoal e sublinhe apenas as 
informações necessárias para responder à pergunta do problema.

Rosane, que tem 9 anos e 5 irmãos, ganhou de sua mãe, que tem 36 
anos, R$ 2,00 para comprar balas. Seu tio, que tem 40 anos, lhe deu 
mais R$ 5,00. Quanto dinheiro Rosane ganhou? 

    Nos problemas a seguir, faltam dados para que as perguntas possam ser 
respondidas.

A)  Hoje é o aniversário de Wesley. Sua mãe fez um bolo, comprou 50 
coxinhas e 50 empadinhas e todas as amigas e todos os amigos da 
escola foram festejar com ele. Quantos anos Wesley completou hoje? 

Veja as alternativas abaixo e escreva, no caderno pessoal, qual informação falta 
para responder à pergunta do problema.

l  O preço das coxinhas.

l  A quantidade de convidados.

l  O ano em que nasceu Wesley.

B)  Para organizar uma festa, Giovana comprou um cento de docinhos. 
Quanto ela gastou?

Das alternativas abaixo, qual delas indica a informação que falta para que se 
possa responder à pergunta do problema? Anote-a no caderno pessoal.

l  O preço do cento de doces.

l  A quantidade de convidados.

l  O dinheiro que Giovana tinha para gastar.

  Os problemas abaixo estão incompletos – faltam perguntas. Escreva no 
caderno pessoal uma pergunta para cada um deles.

A)  Em um jogo, Bento tinha 152 pontos, perdeu 48 e depois ganhou 37. 

B)  Em uma gincana, o 5º A conseguiu arrecadar 438 prendas para a festa junina 
e o 5º B arrecadou 349. 

C)  Ercília e Josélia colecionam tampinhas coloridas. Ercília tem 38 tampinhas e 
Josélia tem 47 a mais. 

NÃO É UM PROBLEMA 
RESOLVER PROBLEMAS 

  Leia os problemas abaixo e, no caderno pessoal, faça uma tabela indicando, 
para cada enunciado, conforme o exemplo, o que é preciso descobrir e quais 
são os dados necessários.

Nos problemas que resolvemos nas atividades de Matemática, 
há sempre uma informação que não sabemos e é preciso descobrir. 
Trata-se da pergunta do problema.

É preciso selecionar, entre as informações do enunciado, quais 
são os dados necessários para responder a essa pergunta.

PROBLEMAS
O QUE É PRECISO 

DESCOBRIR?
QUAIS SÃO OS DADOS 

NECESSÁRIOS?

A)  Bento tem um álbum com 259 figurinhas 
coladas. O álbum tem espaço para 
385 figurinhas. Quantas faltam para 
completar o álbum? 

A quantidade de figurinhas 
que faltam ser coladas  
no álbum.

O número de figurinhas 
coladas (259) e o número  
total de figurinhas (385).

B)  Aline foi ao banco pagar contas para  
sua mãe. Pagou R$ 89,00 de água  
e R$ 129,00 de luz. Recebeu de troco  
R$ 32,00. Quanto dinheiro a mãe de 
Aline deu a ela para pagar as contas?

C)  Luís quer saber quantas páginas faltam 
para terminar o livro que está lendo.  
O livro tem 395 páginas, ele já leu 198. 

D)  Cauã, Ítalo, João Marcelo e Everton 
foram passear juntos. Cada um levou  
R$ 5,00 e eles usaram todo o dinheiro 
que tinham para comprar cocadinhas. 
Quanto eles gastaram em cocadinhas?
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NÃO É UM PROBLEMA RESOLVER PROBLEMAS 

  
O problema abaixo está incompleto – falta a pergunta. Verifique, entre as 

alternativas, qual pode ser respondida com base nas informações do problema. 
Anote-a no caderno pessoal.

Luís começou a treinar no time de futebol. Animado com os jogos, 
usou parte de suas economias para comprar um par de chuteiras por  
R$ 129,90 e uma bola de futebol por R$ 79,90.

l  Quanto ele recebeu de troco?

l  Quanto ele gastou?

l  Quanto dinheiro ele tinha economizado?

  Com suas colegas e seus colegas, elabore no caderno pessoal uma lista 
de dicas para resolver problemas.

  Leia os problemas abaixo, mas não os resolva ainda. Apenas anote no 
caderno pessoal quais cálculos (adição, subtração, multiplicação ou divisão) 
você faria para resolvê-los.

A)  Com 10 cm de fita, é possível fechar um pacote de presente. Quanto de fita 
é necessário para fechar 35 presentes? 

B)  Um barril comporta 50 litros de água. Quantos litros cabem em 130 barris? 

C)  Um teatro tem seus assentos organizados em 25 fileiras. Sabendo que há 
500 lugares no teatro e que todas as fileiras têm a mesma quantidade de 
cadeiras, quantas cadeiras há em cada fileira? 

D)  A mãe de Cauã comprou 3 tipos de pão no mercado: pão de fôrma, 
bisnaguinha e pão integral. E também 3 tipos de recheio: salame, presunto 
e mortadela. Quantos tipos de lanche diferentes é possível ela fazer para o 
filho, combinando apenas um tipo de pão a um tipo de recheio? 

E)  Sabe-se que 20 caixas de alimentos pesam 60 kg. Quanto pesam 30 caixas? 

  Resolva os problemas da atividade 8. 

  Elabore dois problemas com base no texto da reportagem abaixo e 
escreva-os no caderno pessoal. 

FESTIVAL GASTRONÔMICO MOVIMENTA MUCUGÊ

Evento celebra os sabores e a cultura regional durante 4 dias

As ruas de pedra, o casario colonial preservado, as belezas 
naturais e o clima acolhedor dos moradores sempre foram 
atrativos em Mucugê, na Chapada Diamantina, a 448 km 
de Salvador. O município tem um conjunto arquitetônico 
e paisagístico tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (Iphan). Mas, nos próximos 
quatro dias, os visitantes terão mais um motivo para ir à 
pequena cidade de 9.244 habitantes na Chapada Sul. Um 
festival gastronômico promete reunir o melhor da culinária 

local, como o godó, uma espécie de ensopadinho de banana-verde 
com carne de sol. Segundo os historiadores, o prato teria sido uma 
invenção gastronômica dos garimpeiros que circularam pela região 
nos tempos coloniais durante o auge da mineração, quando a cidade 
chegou a ter 30 mil habitantes.

Conhecida pelas trilhas ecológicas e espaços naturais com belíssimas 
cachoeiras, a cidade quer atrair os visitantes que não dispensam 
atividades físicas. Por isso, o festival também terá espaço para 
esportes, como o Bike Família e a 2ª Corrida do Cangaço.

Esta será a segunda edição do festival. Na primeira, o evento reuniu 
mais de 3 mil pessoas e movimentou cerca de R$ 1 milhão, segundo 
os organizadores. Desta vez, serão realizados 20 eventos paralelos 
ao festival, entre eles apresentações artísticas de 12 bandas, em 3 
diferentes palcos, cursos e oficinas. A expectativa dos organizadores 
é receber 5 mil visitantes.

O evento é uma iniciativa da Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC) 
de Vitória da Conquista, com apoio da Prefeitura de Mucugê e da 
Associação Comercial do Município.

Adaptado de reportagem do jornal Correio (bit.ly/festival-mucuge), acesso em 25/2/2019.
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NÃO É UM PROBLEMA RESOLVER PROBLEMAS 

  Em seguida, foram repartidos igualmente 29 chocolates para as mesmas 
4 crianças. Quantos chocolates cada uma recebeu? Sobraram chocolates? 
Responda no caderno pessoal.

   Duas crianças comentaram os problemas 16 e 17. Veja o que elas 
disseram e analise esses comentários. 

Para mim, os problemas dão o mesmo resultado  
porque têm os mesmos números.

Eu acho que o resultado é diferente porque 
o u/ltimo chocolate pode se partir e cada um 
recebe um pedacinho dele.

  Um vendedor coloca livros em estantes para expô-los e quer que cada 
estante tenha a mesma quantidade de livros. Ele tem 82 livros e 8 estantes. 
Quantos livros poderá colocar em cada uma? Vão sobrar livros? Quantos faltariam 
para encher mais uma estante? Responda no caderno pessoal.

PROBLEMAS PARA RESOLVER COM DIFERENTES CÁLCULOS

  Quatro amigas tinham que dividir 32 bolachas entre elas e descobrir quantas 
bolachas receberia cada uma. Todas tinham que receber a mesma quantidade 
e não poderia sobrar nenhuma. Como você repartiria as bolachas? Faça os 
cálculos no caderno pessoal.

  Um grupo de pessoas dividiu 32 bolachas em partes iguais e cada uma 
recebeu 4 bolachas. Quantas pessoas havia no grupo? Anote a resposta no 
caderno pessoal.

  Em que se parecem e em que se diferem os problemas 10 e 11?

  Um pote tem 90 caramelos. A quantidade foi repartida igualmente entre as 
crianças que foram a um aniversário e cada uma recebeu 9 caramelos. Use o 
caderno pessoal para escrever os cálculos e responda às seguintes questões: 

A)  Quantas crianças havia no aniversário?

B)  Quais destes cálculos servem para resolver o problema?

10 x 9 = 90          90 : 9 = 10          9 x 10 = 90          90 : 10 = 9 

9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 + 9 = 90

10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 = 90

  Ítalo tem que plantar 45 pepinos em 5 fileiras. Quantos pepinos plantará 
em cada fileira, levando em conta que todas devem ter a mesma quantidade de 
pepinos? Responda no caderno pessoal.

  Em uma padaria, são assados 136 pães por dia. Eles são levados ao forno 
em assadeiras com 8 pães cada uma. Quantas assadeiras vão ao forno a cada 
dia? Responda no caderno pessoal.

  No Dia da Criança, foram repartidas bolinhas de gude entre 4 irmãos. 
Todos receberam a mesma quantidade. Havia 29 bolinhas. Quantas cada um 
recebeu? Sobraram bolinhas? Responda no caderno pessoal.

Delma Santos Rodrigues
Colégio Municipal Rafael Cincurá
Boa Vista do Tupim
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  Um grupo de 53 crianças será transportado em vans para um passeio. 
Em cada veículo podem viajar 5 crianças. Quantas vans será preciso contratar? 
Responda no caderno pessoal.

  Uma criança economizou R$ 68,00. Vai gastar R$ 6,00 por semana. 
Quantas semanas vai durar o dinheiro? Vai sobrar algum real no final? Responda 
no caderno pessoal.

  Ana Rosa tem um caderno de desenho com 75 páginas. Ela pretende fazer 
3 desenhos por dia, ocupando uma página com cada desenho. Em quantos dias 
vai terminar de preencher o caderno? Responda no caderno pessoal.

Nos problemas em que é preciso repartir, às vezes sobra e às 
vezes não. Às vezes, é possível continuar a repartir o que sobra e, 
outras vezes, isso não é possível. Por exemplo, se sobram frutas, é 
possível repartir, mas se sobram livros, não.

Em alguns casos, o que sobra modifica a resposta. Por exemplo, no 
problema das crianças transportadas nas vans, é preciso acrescentar 
uma van para que todas possam ser transportadas.

PARA LEVAR EM CONTA

Leticia da Silva Oliveira
E.M. Sebastiana Brandão Pereira
Ibitiara
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  Anote no caderno pessoal, usando algarismos, os números que sua 
professora, ou professor, ditar.

PROJETO INVESTIGATIVO: 
TARTARUGAS MARINHAS
NÚMEROS DO PROJETO TAMAR 

O Centro de Visitantes do Projeto Tamar, na Praia do Forte, a 60 quilômetros 
ao norte de Salvador, é um dos mais frequentados do Brasil, atendendo a cerca 
de 600.000 pessoas por ano, entre membros da comunidade, estudantes, 
pesquisadores e turistas brasileiros e estrangeiros.

O Projeto Tamar foi criado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em 1982 e é reconhecido 
internacionalmente como uma das mais bem-sucedidas experiências de 
conservação marinha, servindo de modelo para outros países. 

Um de seus principais diferenciais é que ele envolve as comunidades 
costeiras diretamente no trabalho socioambiental. O Tamar protege as cinco 
espécies de tartarugas marinhas que ocorrem no Brasil, todas ameaçadas de 
extinção, cuidando de cerca de 1.100 quilômetros de praias, em 25 localidades 
que abrangem áreas de alimentação, desova, crescimento e descanso desses 
animais, no litoral e em ilhas oceânicas, em nove estados brasileiros.

O nome Tamar foi criado combinando as sílabas iniciais das palavras 
tartaruga e marinha, abreviação que se tornou necessária, na prática, por causa 
do espaço restrito para as inscrições nas pequenas placas de metal utilizadas 
na identificação das tartarugas marcadas para diversos estudos.

Veja a seguir algumas curiosidades sobre as cinco espécies de tartarugas 
marinhas encontradas no Brasil: 

TARTARUGA-DE-PENTE  
(Eretmochelys imbricata)

l  Habita os mares tropicais e 
subtropicais dos oceanos Atlântico, 
Índico e Pacífico.

l  Alimenta-se de esponjas,  
anêmonas, lulas e camarões.

TARTARUGA-OLIVA 
(Lepidochelys olivacea)

l  Habita os mares tropicais e 
subtropicais dos oceanos Atlântico, 
Índico e Pacífico. 

l  Alimenta-se de salpas, peixes, 
moluscos, crustáceos, águas-vivas, 
ovas de peixe e eventualmente algas.

TARTARUGA-DE-COURO 
(Dermochelys coriacea) 

l  Habita todos os mares tropicais  
e temperados do mundo. 

l  Alimenta-se de zooplâncton  
gelatinoso como celenterados, 
pirossomos e salpas.

TARTARUGA-VERDE  
(Chelonia mydas)

l  Habita os mares tropicais e 
subtropicais de todo o mundo, em 
águas costeiras e ao redor de ilhas.

l  É herbívora.
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TARTARUGA-CABEÇUDA  
(Caretta caretta)
 
l  Habita os mares tropicais e 
subtropicais de todo o mundo e 
também águas temperadas.

l  Alimenta-se de caranguejos,  
moluscos e mexilhões. 
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  Que números são estes? 

80.101 

3.456.789 

303.000.003 

5.000.555.055 

Use a tabela abaixo para ajudar a decidir e escreva a resposta no caderno 
pessoal.

1.000 Um mil

1.000.000 Um milhão

1.000.000.000 Um bilhão 

  Quanto valem os algarismos destacados nos números abaixo? Responda 
no caderno pessoal.

111.111.111 9.876.543.211  2.222.222

3.033.330  30.330.000  7.824.935 

  
Responda às questões abaixo no caderno pessoal:

A)  Qual destes números é noventa e nove milhões, novecentos e nove mil e 
noventa e nove?

 99.909 99.990.099 99.909.099 99.999.999

B) Escreva uma justificativa, explicando sua resposta.

  Veja, no texto a seguir, uma interessante informação sobre a origem das 
tartarugas marinhas:

O mais antigo registro fóssil de tartaruga marinha no mundo 
é datado de 110 milhões de anos atrás e foi encontrado no interior 
do Ceará, no município de Santana do Cariri, na Chapada do Araripe. 
A espécie foi nomeada de Santanachelys gaffneyi, pelo pesquisador 
japonês Ren Hirayama, em 1998. A análise dessa espécie permitiu 
verificar que as tartarugas marinhas não sofreram muitas modificações 
entre a Pré-História e os dias atuais.

Fonte: Atlas Virtual da Pré-História (bit.ly/evolucao-tartarugas), acesso em 26/2/2019.

A)  Se fôssemos escrever 110 milhões usando algarismos, como ficaria essa 
escrita? Veja as alternativas abaixo e escreva no caderno pessoal a que você 
imagina ser a correta.

 110.000 11.000.000       110.00.000 110.000.00

 110 110.000.000       1.100.000 11.00.000 

B)  Registre por escrito o que você pensou para escolher uma alternativa e 
descartar as outras.

    Aos 35 anos, o Projeto Tamar comemorou a soltura de 20.000.000 de 
filhotes ao mar. Agora, responda no caderno pessoal.

l  Qual alternativa melhor exprime o resultado do trabalho do Projeto Tamar com 
a soltura de tartarugas marinhas:

A)  Aos 35 anos, o Projeto Tamar já soltou milhares de filhotes de tartarugas 
marinhas.

B)  Aos 35 anos, o Projeto Tamar já soltou milhões de filhotes de tartarugas 
marinhas.

l  Como saber, rapidamente, ao ler um número, que se trata de milhares ou 
milhões? 

Mirela Reis de Almeida
Assentamento Grotão 
Boa Vista do Tupim



26 MATEMÁTICA 275º ANO 

PROJETO INVESTIGATIVO: TARTARUGAS MARINHAS

  Com base nas ideias levantadas pelo grupo, copie a reta numérica abaixo 
no caderno pessoal, deixando um bom espaço acima e abaixo e localize nela 
a quantidade de fêmeas em idade reprodutiva de cada espécie de tartaruga 
marinha. Consulte a tabela, para isso.

  Como você fez para escolher o local da reta numérica em que colocou 
cada número? Responda no caderno pessoal.

  Compartilhe suas ideias com as colegas e os colegas de sala e, juntos, 
anotem no caderno pessoal dicas para ler e escrever sem errar números mais 
extensos, como milhares, milhões ou bilhões.

  Copie as sequências numéricas no caderno pessoal e complete com os 
números que estão faltando.

  Vamos construir juntos dicas para resolver a atividade 9, que tem por base 
as informações apresentadas na tabela sobre as fêmeas em idade reprodutiva. 
Para isso, leia o enunciado, converse primeiro com sua colega ou seu colega de 
dupla e depois participe da elaboração coletiva de dicas, contribuindo com as 
ideias que vocês tiverem. Registre-as no caderno pessoal.

Para o Projeto Tamar, é muito importante saber o número de fêmeas em idade reprodutiva 
de cada espécie de tartaruga, pois isso ajuda a determinar quão ameaçadas de extinção estão 
essas espécies.

ESPÉCIE
FÊMEAS EM IDADE 

REPRODUTIVA

Tartaruga-cabeçuda  
(Caretta caretta) 60 mil

Tartaruga-de-pente  
(Eretmochelys imbricata) 34 mil

Tartaruga-de-couro  
(Dermochelys coriacea) 34 mil

Tartaruga-verde  
(Chelonia mydas) 203 mil

CURIOSIDADE
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FÊMEA DE TARTARUGA-VERDE  
PONDO OVOS NA AREIA DA PRAIA

220.0000 20.000C) 1.500.000 5.000.000500.000

A) 10.000 30.000 70.000 100.000

B) 25.000 50.000 100.000 200.000 250.000

Flavia dos Santos Alves
E.M. Cassiano Martins 
Cafarnaum
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  Leia as regras do jogo, observe os valores nas cartas e jogue uma partida 
com sua colega ou seu colega de dupla. Anote no caderno pessoal as dúvidas 
da sua dupla ao jogar. 

  Escreva no caderno pessoal e compartilhe com a turma as estratégias que 
você usou para comparar os valores das cartas e que dúvidas surgiram durante 
a partida.

    Jogue partidas com três colegas e anote no caderno pessoal os resultados 
em uma tabela como o modelo abaixo:

     

  Sabendo que 100 cm é equivalente a 1 m, copie no caderno pessoal 
o quadro abaixo e preencha quanto os centímetros ali registrados valem em 
metros.

CENTÍMETROS METRO(S)

100

55

73

123

170

285

400

315

198

 

JOGO DESAFIO DAS TARTARUGAS

MATERIAL 

l  1 conjunto de 8 cartas do jogo Desafio das Tartarugas  
a ser entregue pela professora, ou pelo professor.

PARTICIPANTES

l  2 jogadoras, ou jogadores, individuais ou 2 duplas.

OBJETIVO

l  Obter primeiro 50 pontos.

COMO JOGAR

l  Participantes tiram na sorte para ver quem vai embaralhar e dar as cartas.  
A sorteada, ou o sorteado, embaralha as 8 cartas, viradas de cabeça para 
baixo, e as distribui até acabarem. Cada jogadora, ou jogador, fica então com 
4 cartas, das quais deverá escolher sempre 2 para cada rodada. 

l  A cada rodada, as jogadoras, ou os jogadores, viram uma de suas cartas 
selecionadas e as comparam para ver quem tem os maiores valores para peso 
e comprimento. Quem tiver a carta com a tartaruga de maior massa (peso) 
anota 10 pontos. Da mesma forma, aquela, ou aquele, que tiver a tartaruga 
com maior comprimento anota 10 pontos. Jogam, então, a segunda carta na 
mesa e procedem às comparações e ao registro de pontos. 

l  Repete-se esse procedimento em novas rodadas até uma das jogadoras, ou 
dos jogadores, atingir 50 pontos, vencendo a partida.

TARTARUGA CABEÇUDANome científico: Caretta carettaDistribuição: mares tropicais e 
subtropicais de todo o mundo e também 

em águas temperadasAlimentação: caranguejos, moluscos  

e mexilhões
Comprimento: 1,36 m de carapaçaMassa (Peso): 140 kg

TARTARUGA DE CARAPAÇA ACHATADANome científico: Natator depressusDistribuição: águas ao redor da Austrália, 

Papua Nova Guiné e Timor, no Oceano 

Pacífico
Alimentação: algas, moluscos, águas 

vivas, camarões e peixesComprimento: 1 m de carapaçaMassa (Peso): 90.000 g

TARTARUGA OLIVANome científico: Lepidochelys olivacea
Distribuição: mares tropicais e subtro-

picais dos oceanos Atlântico, Indico e 
Pacífico

Alimentação: salpas, peixes, moluscos, 

crustáceos, águas vivas, ovas de peixe e 

eventualmente algas
Comprimento: 0,7 m de carapaçaMassa (Peso): 42 kg

TARTARUGA DE PENTENome científico: Eretmochelys imbricata
Distribuição: mares tropicais e 
subtropicais dos oceanos Atlântico, Indico 

e Pacífico
Alimentação: esponjas, anêmonas, lulas 

e camarões
Comprimento: 110 cm de carapaçaMassa (Peso): 86.000 g

TARTARUGA VERDENome científico: Chelonia mydasDistribuição: mares tropicais e 
subtropicais de todo o mundo, em águas 

costeiras e ao redor de ilhasAlimentação: herbívora 
Comprimento: 143 cm de carapaçaMassa (Peso): 160.000 g

TARTARUGA KEMPNome científico: Lepidochelys kempiiDistribuição: Na fase adulta, vive apenas 

no Golfo do México
Alimentação: caranguejos, moluscos, 
camarões e mexilhões

Comprimento: 70 cm  de carapaçaMassa (Peso): 50.000 g

TARTARUGA DE COURONome científico: Dermochelys coriacea
Distribuição: todos os mares tropicais  

e temperados do mundoAlimentação: zooplancton gelatinoso 
como celenterados, pyrossomos  
e salpas

Comprimento: 1,78 m de carapaçaMassa (Peso): 400 kg

TARTARUGA DA AMAZÔNIANome científico: Podocnemis expansaDistribuição: Bacia Amazônica
Alimentação: frutas, talos, folhas, 
sementes e algas

Comprimento: 0,7 m de carapaçaMassa (Peso): 25 kg

TARTARUGA CABEÇUDA

Nome científico: Caretta caretta

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais de todo o mundo e também 

em águas temperadas

Alimentação: caranguejos, moluscos  

e mexilhões

Comprimento: 1,36 m de carapaça

Massa (Peso): 140 kg

TARTARUGA DE CARAPAÇA ACHATADA

Nome científico: Natator depressus

Distribuição: águas ao redor da Austrália, 

Papua Nova Guiné e Timor, no Oceano 

Pacífico

Alimentação: algas, moluscos, águas 

vivas, camarões e peixes

Comprimento: 1 m de carapaça

Massa (Peso): 90.000 g

TARTARUGA OLIVA

Nome científico: Lepidochelys olivacea

Distribuição: mares tropicais e subtro-

picais dos oceanos Atlântico, Indico e 

Pacífico

Alimentação: salpas, peixes, moluscos, 

crustáceos, águas vivas, ovas de peixe e 

eventualmente algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (Peso): 42 kg

TARTARUGA DE PENTE

Nome científico: Eretmochelys imbricata

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais dos oceanos Atlântico, Indico 

e Pacífico

Alimentação: esponjas, anêmonas, lulas 

e camarões

Comprimento: 110 cm de carapaça

Massa (Peso): 86.000 g

TARTARUGA VERDE

Nome científico: Chelonia mydas

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais de todo o mundo, em águas 

costeiras e ao redor de ilhas

Alimentação: herbívora 

Comprimento: 143 cm de carapaça

Massa (Peso): 160.000 g

TARTARUGA KEMP

Nome científico: Lepidochelys kempii

Distribuição: Na fase adulta, vive apenas 

no Golfo do México

Alimentação: caranguejos, moluscos, 

camarões e mexilhões

Comprimento: 70 cm  de carapaça

Massa (Peso): 50.000 g

TARTARUGA DE COURO

Nome científico: Dermochelys coriacea

Distribuição: todos os mares tropicais  

e temperados do mundo

Alimentação: zooplancton gelatinoso 

como celenterados, pyrossomos  

e salpas

Comprimento: 1,78 m de carapaça

Massa (Peso): 400 kg

TARTARUGA DA AMAZÔNIA

Nome científico: Podocnemis expansa

Distribuição: Bacia Amazônica

Alimentação: frutas, talos, folhas, 

sementes e algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (Peso): 25 kg

TARTARUGA CABEÇUDA
Nome científico: Caretta caretta
Distribuição: mares tropicais e subtropicais de todo o mundo e também 
em águas temperadas
Alimentação: caranguejos, moluscos  
e mexilhões

Comprimento: 1,36 m de carapaça
Massa (Peso): 140 kg

TARTARUGA DE CARAPAÇA ACHATADANome científico: Natator depressusDistribuição: águas ao redor da Austrália, 
Papua Nova Guiné e Timor, no Oceano Pacífico

Alimentação: algas, moluscos, águas vivas, camarões e peixes
Comprimento: 1 m de carapaça
Massa (Peso): 90.000 g

TARTARUGA OLIVA
Nome científico: Lepidochelys olivaceaDistribuição: mares tropicais e subtro-

picais dos oceanos Atlântico, Indico e Pacífico

Alimentação: salpas, peixes, moluscos, 
crustáceos, águas vivas, ovas de peixe e 
eventualmente algas
Comprimento: 0,7 m de carapaçaMassa (Peso): 42 kg

TARTARUGA DE PENTE
Nome científico: Eretmochelys imbricataDistribuição: mares tropicais e subtropicais dos oceanos Atlântico, Indico 

e Pacífico

Alimentação: esponjas, anêmonas, lulas 
e camarões

Comprimento: 110 cm de carapaça
Massa (Peso): 86.000 g

TARTARUGA VERDE
Nome científico: Chelonia mydas
Distribuição: mares tropicais e subtropicais de todo o mundo, em águas 
costeiras e ao redor de ilhas
Alimentação: herbívora 
Comprimento: 143 cm de carapaça
Massa (Peso): 160.000 g

TARTARUGA KEMP
Nome científico: Lepidochelys kempiiDistribuição: Na fase adulta, vive apenas 

no Golfo do México
Alimentação: caranguejos, moluscos, camarões e mexilhões

Comprimento: 70 cm  de carapaça
Massa (Peso): 50.000 g

TARTARUGA DE COURO
Nome científico: Dermochelys coriaceaDistribuição: todos os mares tropicais  

e temperados do mundo
Alimentação: zooplancton gelatinoso como celenterados, pyrossomos  e salpas

Comprimento: 1,78 m de carapaça
Massa (Peso): 400 kg

TARTARUGA DA AMAZÔNIA
Nome científico: Podocnemis expansa
Distribuição: Bacia Amazônica

Alimentação: frutas, talos, folhas, sementes e algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça
Massa (Peso): 25 kg

TARTARUGA CABEÇUDA

Nome científico: Caretta caretta

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais de todo o mundo e também 

em águas temperadas

Alimentação: caranguejos, moluscos  

e mexilhões

Comprimento: 1,36 m de carapaça

Massa (Peso): 140 kg

TARTARUGA DE CARAPAÇA ACHATADA

Nome científico: Natator depressus

Distribuição: águas ao redor da Austrália, 

Papua Nova Guiné e Timor, no Oceano 

Pacífico

Alimentação: algas, moluscos, águas 

vivas, camarões e peixes

Comprimento: 1 m de carapaça

Massa (Peso): 90.000 g

TARTARUGA OLIVA

Nome científico: Lepidochelys olivacea

Distribuição: mares tropicais e subtro-

picais dos oceanos Atlântico, Indico e 

Pacífico

Alimentação: salpas, peixes, moluscos, 

crustáceos, águas vivas, ovas de peixe e 

eventualmente algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (Peso): 42 kg

TARTARUGA DE PENTE

Nome científico: Eretmochelys imbricata

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais dos oceanos Atlântico, Indico 

e Pacífico

Alimentação: esponjas, anêmonas, lulas 

e camarões

Comprimento: 110 cm de carapaça

Massa (Peso): 86.000 g

TARTARUGA VERDE

Nome científico: Chelonia mydas

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais de todo o mundo, em águas 

costeiras e ao redor de ilhas

Alimentação: herbívora 

Comprimento: 143 cm de carapaça

Massa (Peso): 160.000 g

TARTARUGA KEMP

Nome científico: Lepidochelys kempii

Distribuição: Na fase adulta, vive apenas 

no Golfo do México

Alimentação: caranguejos, moluscos, 

camarões e mexilhões

Comprimento: 70 cm  de carapaça

Massa (Peso): 50.000 g

TARTARUGA DE COURO

Nome científico: Dermochelys coriacea

Distribuição: todos os mares tropicais  

e temperados do mundo

Alimentação: zooplancton gelatinoso 

como celenterados, pyrossomos  

e salpas

Comprimento: 1,78 m de carapaça

Massa (Peso): 400 kg

TARTARUGA DA AMAZÔNIA

Nome científico: Podocnemis expansa

Distribuição: Bacia Amazônica

Alimentação: frutas, talos, folhas, 

sementes e algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (Peso): 25 kg

TARTARUGA CABEÇUDA

Nome científico: Caretta caretta

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais de todo o mundo e também 

em águas temperadas

Alimentação: caranguejos, moluscos  

e mexilhões

Comprimento: 1,36 m de carapaça

Massa (Peso): 140 kg

TARTARUGA DE CARAPAÇA ACHATADA

Nome científico: Natator depressus

Distribuição: águas ao redor da Austrália, 

Papua Nova Guiné e Timor, no Oceano 

Pacífico

Alimentação: algas, moluscos, águas 

vivas, camarões e peixes

Comprimento: 1 m de carapaça

Massa (Peso): 90.000 g

TARTARUGA OLIVA

Nome científico: Lepidochelys olivacea

Distribuição: mares tropicais e subtro-

picais dos oceanos Atlântico, Indico e 

Pacífico

Alimentação: salpas, peixes, moluscos, 

crustáceos, águas vivas, ovas de peixe e 

eventualmente algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (Peso): 42 kg

TARTARUGA DE PENTE

Nome científico: Eretmochelys imbricata

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais dos oceanos Atlântico, Indico 

e Pacífico

Alimentação: esponjas, anêmonas, lulas 

e camarões

Comprimento: 110 cm de carapaça

Massa (Peso): 86.000 g

TARTARUGA VERDE

Nome científico: Chelonia mydas

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais de todo o mundo, em águas 

costeiras e ao redor de ilhas

Alimentação: herbívora 

Comprimento: 143 cm de carapaça

Massa (Peso): 160.000 g

TARTARUGA KEMP

Nome científico: Lepidochelys kempii

Distribuição: Na fase adulta, vive apenas 

no Golfo do México

Alimentação: caranguejos, moluscos, 

camarões e mexilhões

Comprimento: 70 cm  de carapaça

Massa (Peso): 50.000 g

TARTARUGA DE COURO

Nome científico: Dermochelys coriacea

Distribuição: todos os mares tropicais  

e temperados do mundo

Alimentação: zooplancton gelatinoso 

como celenterados, pyrossomos  

e salpas

Comprimento: 1,78 m de carapaça

Massa (Peso): 400 kg

TARTARUGA DA AMAZÔNIA

Nome científico: Podocnemis expansa

Distribuição: Bacia Amazônica

Alimentação: frutas, talos, folhas, 

sementes e algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (Peso): 25 kg

TARTARUGA CABEÇUDA

Nome científico: Caretta caretta

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais de todo o mundo e também 

em águas temperadas

Alimentação: caranguejos, moluscos  

e mexilhõesComprimento: 1,36 m de carapaça

Massa (Peso): 140 kg

TARTARUGA DE CARAPAÇA ACHATADA

Nome científico: Natator depressus

Distribuição: águas ao redor da Austrália, 

Papua Nova Guiné e Timor, no Oceano 

PacíficoAlimentação: algas, moluscos, águas 

vivas, camarões e peixes

Comprimento: 1 m de carapaça

Massa (Peso): 90.000 g

TARTARUGA OLIVA

Nome científico: Lepidochelys olivacea

Distribuição: mares tropicais e subtro-

picais dos oceanos Atlântico, Indico e 

PacíficoAlimentação: salpas, peixes, moluscos, 

crustáceos, águas vivas, ovas de peixe e 

eventualmente algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (Peso): 42 kg

TARTARUGA DE PENTE

Nome científico: Eretmochelys imbricata

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais dos oceanos Atlântico, Indico 

e PacíficoAlimentação: esponjas, anêmonas, lulas 

e camarõesComprimento: 110 cm de carapaça

Massa (Peso): 86.000 g

TARTARUGA VERDE

Nome científico: Chelonia mydas

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais de todo o mundo, em águas 

costeiras e ao redor de ilhas

Alimentação: herbívora 

Comprimento: 143 cm de carapaça

Massa (Peso): 160.000 g

TARTARUGA KEMP

Nome científico: Lepidochelys kempii

Distribuição: Na fase adulta, vive apenas 

no Golfo do México
Alimentação: caranguejos, moluscos, 

camarões e mexilhões

Comprimento: 70 cm  de carapaça

Massa (Peso): 50.000 g

TARTARUGA DE COURO

Nome científico: Dermochelys coriacea

Distribuição: todos os mares tropicais  

e temperados do mundo

Alimentação: zooplancton gelatinoso 

como celenterados, pyrossomos  

e salpas
Comprimento: 1,78 m de carapaça

Massa (Peso): 400 kg

TARTARUGA DA AMAZÔNIA

Nome científico: Podocnemis expansa

Distribuição: Bacia Amazônica

Alimentação: frutas, talos, folhas, 

sementes e algasComprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (Peso): 25 kg

TARTARUGA CABEÇUDA
Nome científico: Caretta caretta
Distribuição: mares tropicais e subtropicais de todo o mundo e também em águas temperadas

Alimentação: caranguejos, moluscos  e mexilhões

Comprimento: 1,36 m de carapaça
Massa (Peso): 140 kg

TARTARUGA DE CARAPAÇA ACHATADA
Nome científico: Natator depressus
Distribuição: águas ao redor da Austrália, Papua Nova Guiné e Timor, no Oceano Pacífico

Alimentação: algas, moluscos, águas vivas, camarões e peixes
Comprimento: 1 m de carapaça
Massa (Peso): 90.000 g

TARTARUGA OLIVA
Nome científico: Lepidochelys olivacea
Distribuição: mares tropicais e subtro-picais dos oceanos Atlântico, Indico e Pacífico

Alimentação: salpas, peixes, moluscos, crustáceos, águas vivas, ovas de peixe e eventualmente algas
Comprimento: 0,7 m de carapaça
Massa (Peso): 42 kg

TARTARUGA DE PENTE
Nome científico: Eretmochelys imbricata
Distribuição: mares tropicais e subtropicais dos oceanos Atlântico, Indico e Pacífico

Alimentação: esponjas, anêmonas, lulas e camarões

Comprimento: 110 cm de carapaça
Massa (Peso): 86.000 g

TARTARUGA VERDE
Nome científico: Chelonia mydas
Distribuição: mares tropicais e subtropicais de todo o mundo, em águas costeiras e ao redor de ilhas

Alimentação: herbívora 

Comprimento: 143 cm de carapaça
Massa (Peso): 160.000 g

TARTARUGA KEMP
Nome científico: Lepidochelys kempii
Distribuição: Na fase adulta, vive apenas no Golfo do México

Alimentação: caranguejos, moluscos, camarões e mexilhões

Comprimento: 70 cm  de carapaça
Massa (Peso): 50.000 g

TARTARUGA DE COURO
Nome científico: Dermochelys coriacea
Distribuição: todos os mares tropicais  e temperados do mundo
Alimentação: zooplancton gelatinoso como celenterados, pyrossomos  e salpas

Comprimento: 1,78 m de carapaça
Massa (Peso): 400 kg

TARTARUGA DA AMAZÔNIA
Nome científico: Podocnemis expansa
Distribuição: Bacia Amazônica

Alimentação: frutas, talos, folhas, sementes e algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça
Massa (Peso): 25 kg

TARTARUGA CABEÇUDA

Nome científico: Caretta caretta

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais de todo o mundo e também 

em águas temperadas

Alimentação: caranguejos, moluscos  

e mexilhões

Comprimento: 1,36 m de carapaça

Massa (Peso): 140 kg

TARTARUGA DE CARAPAÇA ACHATADA

Nome científico: Natator depressus

Distribuição: águas ao redor da Austrália, 

Papua Nova Guiné e Timor, no Oceano 

Pacífico

Alimentação: algas, moluscos, águas 

vivas, camarões e peixes

Comprimento: 1 m de carapaça

Massa (Peso): 90.000 g

TARTARUGA OLIVA

Nome científico: Lepidochelys olivacea

Distribuição: mares tropicais e subtro-

picais dos oceanos Atlântico, Indico e 

Pacífico

Alimentação: salpas, peixes, moluscos, 

crustáceos, águas vivas, ovas de peixe e 

eventualmente algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (Peso): 42 kg

TARTARUGA DE PENTE

Nome científico: Eretmochelys imbricata

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais dos oceanos Atlântico, Indico 

e Pacífico

Alimentação: esponjas, anêmonas, lulas 

e camarões

Comprimento: 110 cm de carapaça

Massa (Peso): 86.000 g

TARTARUGA VERDE

Nome científico: Chelonia mydas

Distribuição: mares tropicais e 

subtropicais de todo o mundo, em águas 

costeiras e ao redor de ilhas

Alimentação: herbívora 

Comprimento: 143 cm de carapaça

Massa (Peso): 160.000 g

TARTARUGA KEMP

Nome científico: Lepidochelys kempii

Distribuição: Na fase adulta, vive apenas 

no Golfo do México

Alimentação: caranguejos, moluscos, 

camarões e mexilhões

Comprimento: 70 cm  de carapaça

Massa (Peso): 50.000 g

TARTARUGA DE COURO

Nome científico: Dermochelys coriacea

Distribuição: todos os mares tropicais  

e temperados do mundo

Alimentação: zooplancton gelatinoso 

como celenterados, pyrossomos  

e salpas

Comprimento: 1,78 m de carapaça

Massa (Peso): 400 kg

TARTARUGA DA AMAZÔNIA

Nome científico: Podocnemis expansa

Distribuição: Bacia Amazônica

Alimentação: frutas, talos, folhas, 

sementes e algas

Comprimento: 0,7 m de carapaça

Massa (Peso): 25 kg PARTIDA 1 PARTIDA 2 PARTIDA 3

Seus  
pontos

Pontos  
da colega ou 

do colega

Seus  
pontos

Pontos  
da colega ou 

do colega

Seus  
pontos

Pontos  
da colega ou 

do colega
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PROJETO INVESTIGATIVO: TARTARUGAS MARINHAS

  Há uma carta no jogo que ganha sempre? Qual é ela e por que isso ocorre?

GRAMA
l  Unidade métrica de peso igual a 1 milésimo de 1 quilograma.

QUILOGRAMA
l  Unidade de base da massa no Sistema Internacional de Unidades 

(SI). É aceita no dia a dia como uma unidade de peso (a força 
gravitacional agindo sobre um determinado objeto).

l  O quilograma é quase igual à massa de 1 litro de água.

METRO
l  Definido como o comprimento do trajeto percorrido pela luz no 

vácuo durante um intervalo de tempo de 1/299.792.458 de 
segundo, 1 metro é equivalente a 1,0936 jarda, ou a 39,370 
polegadas.

QUILÔMETRO
l  Unidade de comprimento no sistema métrico equivalente a 1.000 

metros.

  Converse com sua colega ou seu colega de dupla e anote no caderno 
pessoal qual conta devemos fazer para calcular o resultado de uma conversão 
de centímetros para metros.

  
Sabendo que 1.000 g é equivalente a 1 kg, copie o quadro abaixo no 

caderno pessoal e anote quanto os gramas ali registrados valem em quilogramas.

GRAMAS QUILOGRAMA(S)

1.000

500

3.500

25.000

43.000

85.500

400

31.500

198.000

  Converse com seu colega ou sua colega de dupla e anote no caderno 
pessoal qual conta devemos fazer para calcular o resultado de uma conversão 
de gramas para quilogramas.

  Compartilhe com a turma a estratégia que você usou nas conversões 
de centímetros para metros e de gramas para quilogramas e discuta como 
seria possível fazer o caminho inverso, ou seja, converter valores que estão em 
metros para centímetros e valores que estão em quilogramas para gramas. Ao 
final, registre no caderno pessoal um quadro como o modelo a seguir:

PARA CONVERTER

Metros em centímetros Centímetros em metros Quilogramas em gramas Gramas em quilogramas

Lucirleide Santos de Oliveira
Grupo Escolar Odilon Torres 
Iraquara

UNIDADES DE MEDIDA
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DANDO UMA VOLTA NOS POLÍGONOS

DANDO UMA VOLTA 
NOS POLÍGONOS

DANDO UMA VOLTA NOS POLÍGONOS
  Veja a seguir a planta das salas de uma creche da Chapada. Observe que 
cada sala tem um solário para os bebês. Imagine cada solário como um retângulo 
cujos lados maiores medem 7 metros e os lados menores medem 3 metros. 

A)  Se a escola fosse utilizar um tapete de palha em cada solário, cobrindo todo 
o chão, com uma faixa colorida dando acabamento às bordas, como seria 
esse tapete? Faça um desenho no caderno pessoal, utilizando 1 centímetro 
para representar cada metro. 

B)  Agora utilize seu desenho como apoio e responda no caderno pessoal: 
quantos metros teria que ter a faixa colorida para dar acabamento às bordas 
de cada tapete?

É uma palavra criada pelos gregos, na Antiguidade, que significa 
“medida de contorno”. Em Matemática, perímetro é a medida do 
contorno de figuras geométricas, e, quando a figura é formada por 
segmentos de reta, ele é calculado como na atividade acima, usando 
a medida dos lados do retângulo para determinar o tamanho de uma 
faixa que percorre todos os lados. O tamanho da faixa é igual à soma da 
medida de todos os lados, ou seja, ao contorno do retângulo.

PERÍMETRO

SALA SALA

BANHO

SOLÁRIO SOLÁRIO
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DANDO UMA VOLTA NOS POLÍGONOS

   As figuras abaixo foram desenhadas em malha quadriculada, em que cada 
lado dos quadradinhos mede 1 cm. Calcule o perímetro de cada uma delas.

   Desenhe, na malha quadriculada que você receberá da professora, ou do 
professor, uma figura com perímetro de 20 cm.

  Use a régua para medir o perímetro das figuras abaixo e anote as medidas 
no caderno pessoal.

  É possível que figuras diferentes tenham o mesmo perímetro? Retome suas 
respostas das atividades 2 e 4 e verifique se, nelas, há figuras diferentes que 
apresentam o mesmo perímetro. Responda no caderno pessoal.

A)

A)

C)

C)

E)

E)

B) 

B) D)

D)

F)
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DANDO UMA VOLTA NOS POLÍGONOS

  
Observe os pares de figuras abaixo. As figuras de cada par têm perímetro 

igual ou diferente? Anote sua resposta no caderno pessoal e em seguida meça 
com a régua para conferir.

A) 

B)
         
         
         

  Desenhe na malha quadriculada duas figuras diferentes, mas ambas com 
perímetro de 12 cm. 

  O quadrado abaixo tem perímetro igual a 8 cm.

A)  Se dobrarmos a medida dos lados, a medida do perímetro dobrará também? 
Responda no caderno pessoal e justifique. 

B)  E se dividirmos a medida de seus lados por 2? O que acontece com o 
perímetro do novo quadrado? Responda no caderno pessoal e justifique.

C)  O que é preciso fazer para transformar o quadrado desta atividade em 
retângulo, mantendo o mesmo perímetro? Anote no caderno pessoal as 
ideias levantadas pelo grupo.

Perímetro é uma ideia que utilizamos também em várias 
outras áreas. Veja alguns exemplos:

Perímetro urbano é a linha que separa a área urbana da 
área rural de um município. 

Perímetro cefálico – Nos recém-nascidos e nas crianças 
menores, os ossos que compõem o crânio não estão “colados”, 
permitindo que a cabeça cresça durante o desenvolvimento 
do bebê. A cabeça das crianças recém-nascidas tem moleiras, 
que são áreas livres para o crescimento dos ossos do crânio. 
Por esse motivo, após o parto, a cabeça das crianças é 
sempre medida pelo médico pediatra que vai acompanhar o 
seu crescimento ao longo da infância.

Perímetro terrestre – O Equador – linha imaginária que 
divide a Terra em dois hemisférios: Norte, ou Setentrional, 
e Sul, ou Meridional – mede 40.075 km.

CURIOSIDADE

Clarice Maciel dos Santos 
E.M. Santa Rita 
Oliveira dos Brejinhos

Linha do 
Equador
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MÚLTIPLOS JEITOS DE MULTIPLICAR

MÚLTIPLOS JEITOS  
DE MULTIPLICAR

MÚLTIPLOS JEITOS DE MULTIPLICAR
  Veja abaixo diferentes maneiras com que alunos de 5º ano resolveram o 
cálculo 12 x 8 e depois responda às questões no caderno pessoal.

ALINE BENTO LUÍS

12 x 8

10 x 8 = 80
2 x 8 = 16

80 + 16 = 96

  1 2
  x8
  1 6
 +80
  96

  1

  12
  x8  
  96

A)  Como vocês podem explicar a forma de resolver utilizada por Aline?

B)  Em que ponto o 16 das contas de Aline e Bento aparece no cálculo de Luís?

  Resolva no caderno pessoal as multiplicações abaixo utilizando duas 
estratégias diferentes. Você pode usar as que analisou na atividade anterior 
ou alguma outra que conheça. Antes de começar, antecipe qual será o valor 
aproximado do resultado.

14 x 7 =               64 x 5 =               123 x 7 =

Antecipar mais ou menos quanto dará uma conta antes de 
resolvê-la permite controlar melhor os cálculos que vão sendo 
realizados para chegar ao resultado. Além disso, tem-se uma ideia 
de quanto poderia dar a conta aproximadamente, o que ajuda a 
saber se a resposta está certa.

PARA LEVAR EM CONTA
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MÚLTIPLOS JEITOS DE MULTIPLICAR

    Para resolver um cálculo de multiplicação, Cauã pensou assim:

   200 x 4 = 800

     2 x 4 = 8        Então : 800 + 8 = 808

l  Qual dessas contas Cauã estava resolvendo? Como você fez para saber? 
Responda no caderno pessoal.

22 x 4               220 x 4               202 x 4               2.002 x 4

  Se sabemos que 35 x 8 = 280, quais dos cálculos abaixo também darão 
esse resultado? Anote esses cálculos no caderno pessoal e explique como você 
descobriu.

70 x 4               135 x 2               140 x 2

  Para resolver 15 x 12, algumas crianças estimaram quanto teria que dar, 
mais ou menos.

“Tem que dar mais de 150, porque 15 x 10 é 150 e, se fazemos  
15 x 12, dá um pouco mais.”

“Tem que ter quatro algarismos no resultado porque 15 tem dois 
algarismos e 12 tem outros dois.”

“Tem que dar menos de 300, porque 15 x 20 = 300 e, se fazemos  
15 x 12, dá um pouco menos.”

l  Vocês estão de acordo com essas ideias? Escreva sua explicação no caderno 
pessoal.

  
Como se poderia estimar o resultado de 15 x 22? E de 12 x 31? Responda 

no caderno pessoal.

  Para resolver a conta 15 x 12, estas crianças pensaram assim:

Responda às questões abaixo no caderno pessoal.

l  Que cálculo Rosane fez para que desse 30 como resultado? E para que desse 
150?

l  Resolva os seguintes cálculos de duas maneiras diferentes: 21 x 18 e 45 x 
24. Você pode usar as maneiras que aparecem no quadro ou alguma outra 
que conheça.

  Resolva no caderno pessoal a conta 36 x 25 de duas maneiras diferentes. 
Você pode usar as estratégias da atividade anterior ou alguma outra que 
conheça. Tente antecipar a resposta antes de resolver a conta.

  Construa, com suas colegas e seus colegas, uma lista coletiva de dicas 
para resolver cálculos de multiplicação.

ROSANE GIOVANA ÍTALO JOÃO MARCELO

10 x 15 = 150

2 x 15 = 30

150 + 30 = 180

1 0 x 1 2  = 1 2 0

 5 x 1 2  =  6 0

120 + 60  =  180

15 x 2 x 6 =

30 x 6 =

 180

  1

  15
 x12

  30
 +15–
  180

Roger Rodrigues de Oliveira
E.M. Sebastiana Brandão Pereira
Ibitiara
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UMA TRILHA PARA FICAR CRAQUE EM DIVISÃO

UMA TRILHA PARA FICAR  
CRAQUE EM DIVISÃO UMA TRILHA PARA FICAR  

CRAQUE EM DIVISÃO

JOGO TRILHA DA DIVISÃO

MATERIAL

l  Um dado.

l  Quatro peões, pedras ou sementes para marcar  
o progresso de cada jogadora e cada jogador.

l  O tabuleiro do jogo. 

PARTICIPANTES

l  Duplas.

PREPARAÇÃO

l  A sala se organiza em duplas, que jogarão entre si, duas a duas.

COMO JOGAR

1)  Cada jogadora, ou jogador, posiciona seu peão na casa 43 (a primeira da 
trilha). Na sua vez, lança o dado e faz a divisão de 43 pelo número sorteado 
no dado. Em seguida, anda o número de casas correspondente ao resto 
dessa divisão. Se o resto for 0 (porque saiu 1 no dado), repete a jogada.

2)  A partir daí, na sua vez, cada jogadora, ou jogador, lança o dado e faz a 
divisão do número escrito na casa em que está pelo número obtido no dado e 
anda o número de casas correspondente ao resto dessa divisão. Se a divisão 
for exata (de resto 0), não anda naquela rodada. 

3)  O objetivo do jogo é chegar ao final da trilha.

  Jogue duas partidas de Trilha da Divisão com seu grupo e anote no caderno 
pessoal os cálculos feitos em cada partida.
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UMA TRILHA PARA FICAR CRAQUE EM DIVISÃO

  Reveja os cálculos que você anotou na atividade anterior e marque três 
que você achou fáceis de realizar e três que você achou difíceis. Compartilhe 
com as colegas e os colegas de sala, explicando o porquê de sua escolha. 
Em seguida, retome a lista dos cálculos fáceis e difíceis que a turma construiu 
coletivamente e procure observar em que os fáceis se parecem e em que os 
difíceis se parecem.

     Ítalo, Karin, Yasmin e Wesley usaram os resultados de multiplicações por 
10 para calcular quanto andariam em algumas jogadas da Trilha da Divisão. 
Anote no caderno pessoal os cálculos que eles fizeram em cada jogada:

A)  Yasmin e Wesley estavam na casa 65 e tiraram o número 6. Conversaram e 
disseram que com esse resultado iam andar cinco casas. 

B)  Ítalo e Karin estavam na casa 52 e tiraram 5 no dado. Então Karin falou: 
“Essa conta é fácil! Vamos andar duas casas”. 

C)  Ítalo e Karin estavam na casa 43 e tiraram 4 no dado. Então Ítalo disse: “Não 
preciso nem fazer a conta, vamos andar três casas”. 

  Reveja os cálculos que você anotou como fáceis na atividade 2. Tem mais 
algum que você colocaria nesse grupo agora?

  Jogue duas partidas de Trilha da Divisão com seu grupo e anote no caderno 
pessoal apenas os cálculos que foram difíceis de realizar em cada partida.

  
Que dicas podem ajudar a resolver rapidamente os cálculos mais difíceis?

  No jogo Trilha da Divisão, qual número, ao ser sorteado no dado, permite 
que você ande mais casas se estiver na casa: 

A) 24          B) 54          C) 77          D) 59 

E) 34          F) 45          G) 23          H) 88

  Faça no caderno pessoal uma tabela como a do modelo a seguir e 
preencha-a com os valores possíveis de tirar no dado para que a coluna do 
resto seja igual a zero:

NÚMERO DA CASA
NÚMERO(S) 

SORTEADO(S) NO DADO
CASAS A ANDAR

DIVIDENDO DIVISOR RESTO

30 0

90 0

45 0

35 0

25 0

24 0

36 0

18 0

11 0

51 0

77 0

Jonas Kevin de Souza
E.M. Vila Maria 
Oliveira dos Brejinhos
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UMA TRILHA PARA FICAR CRAQUE EM DIVISÃO

  Ítalo, Karin, Wesley e Yasmin estavam jogando uma partida de Trilha da 
Divisão com dois dados em vez de um só. Copie o tabuleiro no caderno pessoal 
e anote a posição que cada um vai ocupar no jogo após as jogadas abaixo.

JOGADOR ÍTALO KARIN WESLEY YASMIN

Casa 73 61 30 95

A)  Na próxima rodada, Ítalo tira 11, Karin tira 9, Wesley tira 7 e Yasmin tira 12. 
Qual posição cada um vai ocupar? Anote o nome de cada jogadora, ou cada 
jogador, ao lado da casa ocupada.

B)  Na rodada seguinte, Ítalo tira 2, Karin tira 7, Wesley tira 5 e Yasmin tira 11. 
Qual posição cada uma, ou cada um, vai ocupar? Anote o nome de cada 
jogadora, ou cada jogador, ao lado da casa ocupada.

  Jogue duas partidas de Trilha da Divisão com seu grupo, usando dois dados 
para sortear o número de cada jogada, e anote no caderno pessoal todos os 
cálculos que vocês fizeram em cada partida.

  Reveja os cálculos que você anotou na atividade anterior e discuta com 
seu grupo se é possível pensar em dicas para resolver os cálculos mais difíceis. 

  Em uma conta de divisão, as relações entre dividendo, divisor, quociente e 
resto podem ser descritas como na expressão abaixo:

 

  Copie no caderno pessoal a tabela abaixo e preencha-a completando os 
valores do dividendo:

  Copie no caderno pessoal a tabela abaixo e preencha-a completando os 
valores que faltam:

DIVIDENDO DIVISOR QUOCIENTE RESTO

26 2 13

65 3 2

4 10 3

91 18 1

Kelly Silva Oliveira
E.M. Eugênio Lira
São Félix do Coribe

No jogo Trilha da Divisão, as casas representam o dividendo. Qual o papel 
do valor obtido nos dados em cada conta que realizamos para jogar Trilha 
da Divisão?

  17   2

–16   8

    1 Resto

Quociente

DivisorDividendo

Veja a conta a seguir:

D = Q x D + R
O VALOR DO DIVIDENDO É IGUAL  

AO VALOR DO QUOCIENTE,  
MULTIPLICADO PELO DIVISOR E 

SOMADO AO RESTO.

ROSANE

DIVIDENDO (CASA DO 
JOGO)

DIVISOR (NÚMERO 
TIRADO NO DADO)

QUOCIENTE 
(RESULTADO INTEIRO 

DA CONTA)

RESTO (NÚMERO DE 
CASAS PERCORRIDAS)

2 6 1
3 11 1

12 7 11
5 13 2

11 6 7
4 12 1
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UMA TRILHA PARA FICAR CRAQUE EM DIVISÃO

  No caderno pessoal, anote verdadeiro (V) ou falso (F) para cada uma das 
afirmações abaixo.

A)  8.888 dividido por 4 tem resto 8. 

B)  36 dividido por 6 tem resto 0.

C)  52 dividido por 5 tem resto 7. 

D) 48 dividido por 8 tem resto 0. 

E) 61 dividido por 3 tem resto 1. 

  Compartilhe com o grupo o que, na sua opinião, foi possível aprender com 
as atividades realizadas até aqui.
 

PROBLEMAS PARA USAR E ANALISAR O ALGORITMO DA DIVISÃO

Em uma conta de divisão, cada parte tem um nome:

  25   6

    1   4Resto Quociente

DivisorDividendo

 

  Para resolver a conta 167 : 6, algumas crianças fizeram assim:

 
A)  Explique como cada criança fez seu cálculo.
 
B)  Procure, na conta de João Marcelo, os dois números 60 e os dois números 

10 da conta de Jamile.
 
C)  Procure, na conta de Everton, o 120 e o 20 da conta de João Marcelo.

  Resolva as seguintes divisões de duas maneiras diferentes cada uma. Você 
pode usar as formas que as crianças da atividade 1 inventaram ou alguma outra 
que conheça.

667 : 5                                328 : 7

  Para saber quantos algarismos tem o quociente de 1.620 : 60, Isabel 
pensou assim:

60 x 10 = 600

60 x 100 = 6.000

“O quociente teria que ser menor do que 100, porque com 100 já passou 
muito. Assim, tem que ser um número de dois algarismos.”

A)  Discuta se o que Isabel diz está certo ou não. Verifique com a calculadora.

B)  Como você e sua colega ou seu colega de dupla poderiam decidir quantos 
algarismos tem o quociente de 2.872 : 40?

Cauan dos Santos Alves 
E.M. Cassiano Martins 
Cafarnaum

JAMILE JOÃO MARCELO EVERTON

 1 6 7   6
 – 1 2   2 7
  4 7
–  4 2
   5
resto

quociente

 1 6 7      6

 - 1 2 0      2 0

  4 7      +

-  4 2       7

   5       2 7

resto quoc iente

2 0 x 6

7 x 6

 1 6 7     6
 - 60     10
 107     
- 60     10
  47
 - 4 2     7
   5   10+10+ 7= 2 7

RESTO QUOC I ENTE

1 0 x 6

1 0 x 6

7 x 6



50 MATEMÁTICA 515º ANO 

UMA TRILHA PARA FICAR CRAQUE EM DIVISÃO

  Sem resolver as contas, antecipe quantos algarismos terá o resultado em 
cada caso. Se quiser, use o tipo de raciocínio do problema anterior. Verifique as 
respostas com a calculadora.

2.484 : 6          7.450 : 25          65.124 : 54

  É verdade que o quociente de 9.877 : 14 tem 4 algarismos? Responda sem 
resolver a conta.

  Antes de resolver a conta 457 : 5, Francisca pensou assim:
 

      

A)  Você e sua colega ou seu colega de dupla estão de acordo com o que diz 
Francisca? Verifiquem com a calculadora.

B)  Entre que números estará o quociente das seguintes divisões? Anote no 
caderno pessoal.

525 : 3          5.635 : 7          5.448 : 24

  Pense se o que diz Bento está certo:

“O quociente de 364 : 4 está entre 10 e 100, mas mais próximo de 100. 
Assim, poderia ser noventa e alguma coisa ou oitenta e alguma coisa.”

Estime qual número está próximo do quociente das seguintes divisões:

450 : 30          946 : 11          1.236 : 12

  Sem resolver a conta, identifique qual número está mais próximo do 
quociente das seguintes divisões. Explique como fizeram para escolher.

CÁLCULO O QUOCIENTE ESTÁ PRÓXIMO DE

536 : 4 90 10 100

259 : 7 10 20 30

3.540 : 15 100 200 300

592 : 8 90 80 70

208 : 4 20 60 100

ANTECIPANDO O CÁLCULO
Antecipar quantos algarismos tem o quociente de uma conta de 

dividir antes de resolvê-la permite controlar melhor os cálculos que se 
vão fazendo para chegar ao resultado. Além disso, essa estratégia dá 
uma ideia aproximada do resultado, permitindo saber se a resolução está 
provavelmente correta ou não.

10 x 5 = 50, estou longe de 457.

100 x 5 = 500, passei de 457.

Então, será um número entre 10 e 100,  
mas vai estar mais perto de 100.

Vai ter dois  
algarismos.

4 5 7  5

Anderson Santos Correia
Assentamento Grotão
Boa Vista do Tupim
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  Para resolver a conta 258 : 12, algumas crianças primeiro estimaram perto 
de que número estaria o quociente. Elas pensaram assim:

“O quociente tem dois algarismos porque 12 x 10 = 120 e 12 x 100 = 
1.200, o que já passou. Então, tem que ser menor do que 100.”

“Tem que estar mais próximo de 10 que de 100.”

“O quociente tem que estar próximo de 20, porque 12 x 20 = 240.”

A) Está correto o que dizem? 

B) Explique como cada criança fez seu cálculo: 

 
C)  Procurem, na conta de Cauã, os dois números 120 e os dois números 10 da 

conta de Ana Rosa.

D) Procurem, na conta de Ítalo, o 240 e o 20 da conta de Cauã. 

  Estime o quociente destas divisões e depois resolva-as como achar melhor, 
no caderno pessoal.

350 : 16                  4.344 : 22

ANA ROSA CAUÃ ÍTALO

 2 6 8      1 2

 - 2 4 0      2 0

  2 8      +

-  2 4       2

   4       2 2

resto quoc iente

1 2 x 2 0

1 2 x 2

 2 6 8     12
- 1 20     10
 14 8     
-1 20     10
  2 8
 - 24     2
   4   10+10+ 2= 2 2

RESTO QUOC I ENTE

1 2 x 1 0

1 2 x 1 0

1 2 x 2

 2 6 8   1 2
 – 2 4   2 2
  2 8
–  2 4
   4
resto

quociente
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TODA A ESTABILIDADE  
DOS TRIÂNGULOS
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TODA A ESTABILIDADE DOS TRIÂNGULOS

  Observe agora os dois triângulos que você construiu na atividade anterior: 
em que eles são parecidos e em que são diferentes? Você pode sobrepor um ao 
outro ou dobrá-los ao meio para testar suas hipóteses. Anote suas observações 
no caderno pessoal.

    Compartilhe com o grupo suas ideias e construa, com suas colegas e seus 
colegas, uma lista do que foi possível observar nos dois triângulos. Anote a lista 
numa folha à parte.

  O jogo Adivinhe Qual Triângulo envolve a comparação de triângulos. Leia as 
regras e prepare-se para participar de uma partida.

REGRAS DO JOGO

Material

l   Cartela de triângulos reproduzida na página 62.

Participantes

l  Grupos de 4 jogadores.

Objetivo

l  Descobrir qual foi o triângulo escolhido pela professora, ou pelo professor.

Preparação

l  A sala se organiza em grupos de quatro integrantes de forma que todos tenham 
consigo suas cartelas e possam ver o quadro e a professora, ou o professor.

Modo de jogar

A)  A professora, ou o professor, escolhe em segredo um dos triângulos. 

B)  Cada grupo, na sua vez, faz uma pergunta, que somente poderá ser respondida 
com “sim” ou “não”. 

C)  A professora, ou o professor, anota no quadro a pergunta e a resposta, antes 
de passar para o próximo grupo. 

D)  Se o grupo achar que, com a resposta à sua pergunta e o conjunto das 
perguntas e respostas anteriores, é possível descobrir o triângulo, pode se 
manifestar e arriscar.

E)  O grupo que descobrir primeiro o triângulo escolhido ganha o jogo.

TODA A ESTABILIDADE  
DOS TRIÂNGULOS

  Na sua dupla, você deverá construir 4 triângulos de papel. Para isso, 
precisará de duas folhas de papel sulfite e uma tesoura.

A)  Dobre a primeira folha na diagonal, conforme a ilustração abaixo, e corte 
com cuidado na dobra para obter o primeiro par de triângulos.

B)  Pegue uma das pontas da segunda folha de papel e leve até o lado maior, 
dobrando com cuidado, como mostra a figura abaixo. Isso vai deixar a maior 
parte da folha “dupla” e uma parte da folha sem estar coberta (a parte 
dobrada forma um triângulo; e a parte acima, um retângulo). Com uma régua, 
trace uma linha no encontro dessas duas figuras. Corte cuidadosamente 
sobre a linha desenhada com a régua. Abra o triângulo e você vai ver um 
quadrado com uma diagonal marcada. Corte sobre a linha diagonal para 
obter o segundo par de triângulos. Divida os triângulos com sua dupla, de 
forma que cada um de vocês tenha um triângulo de cada tipo. Vocês vão 
utilizá-lo na próxima atividade.

adivinhe qual triângulo
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TODA A ESTABILIDADE DOS TRIÂNGULOS

  Para fazer boas perguntas, é preciso observar as características dos 
triângulos. O quadro abaixo sintetiza essas características. Estude-o e pense 
em boas perguntas para uma próxima partida do jogo.

  Discuta com seu grupo suas ideias para boas perguntas e prepare-se 
para novas partidas. Anote no caderno pessoal perguntas que podem fazer e 
participe de novas partidas com a professora, ou o professor.

  Pelas perguntas feitas até agora no jogo, o grupo de Cauã estava certo de 
que o triângulo escolhido pela professora estava entre os triângulos 2, 3, 4 e 5. 

A) Que pergunta ou perguntas devem ter sido feitas? 

B) Que pergunta o grupo de Cauã pode fazer agora, na sua vez? 

  Agora é o momento de jogar! Discuta com seu grupo que perguntas fazer 
na vez de vocês e participe de uma partida.

  
Ao jogar surgiu alguma dúvida? Alguma pergunta foi melhor do que as 

outras? Compartilhe com o grupo suas impressões.

  Agora que você já conhece as regras do jogo, está pronta, ou pronto, para 
o próximo nível: nessa fase, cada grupo pode fazer apenas uma pergunta por 
partida, do tipo: “É o triângulo número 1 (ou 2, ou 3 etc.)?”. Então, reserve essa 
pergunta para quando estiverem certos de poder usá-la para ganhar. Jogue 3 
partidas com seu grupo e anote as perguntas que fizeram em uma folha à parte.

  Retome as perguntas feitas nas partidas anteriores e converse com suas 
colegas e seus colegas sobre quais seriam as melhores perguntas para ganhar 
esse jogo. Anote no caderno pessoal as conclusões de sua turma.

Ân
gu

lo
s

Os ângulos menores  
que 90º são chamados  

ÂNGULOS AGUDOS.

O ângulo de 90º  
é chamado  

ÂNGULO RETO.

Os ângulos maiores  
que 90º são chamados 
ÂNGULOS OBTUSOS.

A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180º.

O triângulo é chamado de 
ACUTÂNGULO se possui 

todos os ângulos agudos.

O triângulo é chamado 
de RETÂNGULO se possui 
um ângulo reto, ou seja, 

de 90º.

O triângulo é chamado de 
OBTUSÂNGULO se possui 

um ângulo obtuso.

La
do

s

No triângulo EQUILÁTERO,
os três lados são iguais.

No triângulo ESCALENO, os 
três lados são diferentes.

No triângulo ISÓSCELES, 
dois de seus lados são 
iguais e chamamos de 
base o lado diferente.

60º

50º 70º 30º

60º 20º

30º
130º

35º 35º
110º

60º 60º

60º
80º

60º 40º

base

critérios para classificação de triângulos

Nadson
E.M. Rui Barbosa
Cafarnaum
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TODA A ESTABILIDADE DOS TRIÂNGULOS

  O grupo de Aline, ao chegar sua vez de jogar, já sabia que o triângulo 
tinha todos os lados diferentes. Há uma pergunta que permita ao time de Aline 
ganhar o jogo independentemente do triângulo escolhido? Se não, quais são as 
perguntas possíveis?

  Escolha um dos triângulos do jogo e anote no caderno pessoal todas as 
características que puder sobre ele.

  Compare seu triângulo com o de suas colegas e seus colegas de sala. 
Todos os triângulos produzidos por vocês são iguais ou há triângulos diferentes? 
Por que isso acontece? Como fazer para que toda a classe construa o mesmo 
triângulo? Anote as conclusões da sala no caderno pessoal.

  Construa um triângulo seguindo o procedimento abaixo:
Veja como construir um triângulo sabendo que seus lados medem 4, 5 e  
6 centímetros. 

l  Primeiro, desenha-se, com a ajuda da régua, 
um segmento AB com 4 centímetros de 
comprimento.

l  Depois, com o compasso, marca-se o 
comprimento do lado AC. Para isso, apoia-se  
a ponta-seca do compasso no ponto 0 da régua 
e abre-se o segundo braço do compasso até que 
a ponta com grafite alcance o ponto que marca  
o comprimento do segundo lado, nesse caso  
5 centímetros. 

l  Em seguida, com cuidado para manter a mesma 
abertura do compasso, apoia-se a ponta-seca 
no ponto A e traça-se um semicírculo no alto do 
segmento AB. 

l  Repete-se o procedimento para marcar o terceiro 
lado do triângulo: abre-se o compasso na medida 
do terceiro lado – 6 centímetros – e, apoiando a 
ponta-seca no vértice B, traça-se um semicírculo 
que se encontre em algum ponto com o traçado 
no passo anterior. Trata-se do ponto C. 

l  Traça-se um segmento de reta saído de A até o 
ponto C e outro saído de B até C. Com isso, está 
traçado o triângulo. 

Agora, siga esses passos para construir, no 
caderno pessoal, um triângulo cujos lados medem 
7, 8 e 9 centímetros. 

curiosidade

TRIÂNGULO

Você sabia que há muito tempo os triângulos são usados na arquitetura 
para planejar a estrutura dos telhados? Isso acontece porque os triângulos 
são formas que apresentam rigidez geométrica: uma vez construído um 
triângulo, é impossível mover seus 
lados, modificando a abertura dos 
ângulos. Essa característica é muito 
útil para se construir telhados que 
permaneçam confiáveis ao longo do 
tempo, como este na foto ao lado, 
de uma casa do patrimônio histórico 
da Chapada Diamantina.

É a figura geométrica delimitada por três segmentos de reta que não 
coincidem entre si, formando três lados e três ângulos internos.

• A, B e C são os vértices deste triângulo.

• m, n e o são os lados deste triângulo.

• x, y e z são os ângulos internos deste triângulo.

A

BC n

m

yz

x

o

  Construa, no caderno pessoal, um triângulo considerando que o lado AB 
mede 5 centímetros, o lado BC mede 3 centímetros e o lado AC é dado pela 
união do ponto A e do ponto C.

A

A

A

c

A

B

B

B

0 1 2 3 4 5

0 1 2 3 4 5 6

Fo
to

: C
íc

er
o 

R.
C.

 O
m

en
a 

(C
C 

BY
 2

.0
)
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TODA A ESTABILIDADE DOS TRIÂNGULOS

 Usando compasso e régua, construa triângulos com base nos dados 
abaixo.

A) Um triângulo com lados 4 centímetros, 4 centímetros e 6 centímetros.

B) Um triângulo com lados 5 centímetros, 6 centímetros e 7 centímetros.

C) Um triângulo com lados 6 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros.

D) Um triângulo com lados 10 centímetros, 6 centímetros e 6 centímetros.

  Seguindo o procedimento abaixo, construa um triângulo sabendo que um 
de seus lados mede 5 centímetros e os ângulos que se apoiam nesse lado 
medem 35º e 55º.

l  Primeiro desenhe, com a ajuda da régua, um segmento AB com 
5 centímetros de comprimento. 

l  Depois, com o transferidor, marque o ângulo de 35º, a fim 
de traçar o segundo lado do triângulo. Para isso, apoie o 
transferidor sobre o segmento AB fazendo coincidir o ponto 
médio do transferidor com o ponto A e o ângulo 0º com o 
segmento de reta.

l  Em seguida, com o transferidor, marque o ângulo de 55º, a 
fim de traçar o terceiro lado do triângulo. Para isso, apoie o 
transferidor sobre o segmento AB fazendo coincidir o ponto 
médio do transferidor com o ponto B e o ângulo 0º com o 
segmento de reta. 

l  Finalmente, marque o ponto C no local onde os dois segmentos 
de reta traçados partindo de A e B se encontram. 

Agora, siga esses mesmos passos para construir os seguintes 
triângulos:

A)  Um triângulo cujo lado BC mede 8 centímetros e os ângulos 
que se apoiam nesse lado medem 30º e 30º, respectivamente.

B)  Um triângulo cujo lado BC mede 6 centímetros e os ângulos 
que se apoiam nesse lado medem 60º e 60º, respectivamente.

  Analise os triângulos abaixo usando régua e transferidor. Como podemos 
classificar cada um deles? O quadro da página 57 pode ajudá-lo a tirar dúvidas.

  Copie as afirmações abaixo no caderno pessoal e assinale verdadeiro ou 
falso para cada uma delas. 

l  É possível construir um triângulo que tenha um ângulo de 90º e outro de 110º.

l  Os ângulos de um triângulo equilátero medem sempre 60º.

l  É possível construir muitos triângulos diferentes se os únicos dados que 
tivermos forem as medidas de dois lados.

l   É possível construir um triângulo com lados 2, 3 e 5 centímetros. 

  Discuta com suas colegas e seus colegas os motivos pelos quais você 
considerou cada frase verdadeira ou falsa. 

A

A

A

B

B

B

B

C

00

90

35

A

00

90
55

0 1 2 3 4 5

A

B

C

D

E
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A PROBLEMÁTICA DAS FRAÇÕES
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A PROBLEMÁTICA DAS FRAÇÕES

    Para dividir 23 chocolates entre 5 crianças, Giovana pensou o seguinte: 

Para dividir 23 chocolates entre 5 crianças, Ítalo pensou assim:

l  Verifique se as divisões de Giovana e Ítalo são ou não equivalentes. Depois, anote 
no caderno pessoal as expressões fracionárias que surgem em cada divisão, 
verifique e argumente se elas são ou não equivalentes. Se você achar que as 
expressões são equivalentes, encontre uma forma de passar de uma para outra. 

  Cauã, Isabel, Giovana e Ítalo procuraram juntos uma forma para dividir 8 
chocolates entre três crianças: decidiram que 6 chocolates seriam divididos pela 
metade e 4 metades foram entregues para cada uma. Depois, os 2 chocolates 
restantes foram cortados em 3 partes cada um e duas dessas partes foram 
entregues a cada criança. 

A)  Procure outras formas de dividir que sejam equivalentes a essa.  

B)  Anote no caderno pessoal as expressões fracionárias que surgem e pense 
como você poderia explicar que todas são expressões equivalentes e 
representativas da mesma quantidade.

A PROBLEMÁTICA DAS FRAÇÕES

  Um chocolate foi dividido em partes iguais para 5 crianças. Que quantidade 
de chocolate cada criança recebeu? No caderno pessoal, represente essa 
quantidade usando frações.

  Três chocolates foram divididos igualmente entre 4 crianças.
Veja abaixo as formas com as quais Bento e Rosane resolveram esse problema 
e analise se as duas divisões têm resultados equivalentes ou não.

A)  Represente no caderno pessoal, usando frações, cada uma dessas formas 
de repartir. 

B)  Discuta com seu grupo se são equivalentes ou não as expressões fracionárias 
correspondentes a cada forma de divisão.

É só repartir cada um dos 3 chocolates 
em 4 partes iguais e dar a cada criança 
uma parte de cada chocolate. 

BENTO

ROSANE

Da
,
 certo se você partir ao meio 2 

dos 3 chocolates e dar uma metade 
a cada criança, e, depois, partir o 
terceiro chocolate em 4 e dar uma 
parte a cada criança. 

DIVIDIR 23 CHOCOLATES ENTRE 5  
DÁ 4 CHOCOLATES PARA CADA UMA, POIS  

4 X 5 = 20. ENTÃO, SOBRAM 3 CHOCOLATES. CORTO 
CADA UM DOS 3 CHOCOLATES QUE SOBRARAM 
EM 5 PARTES E ENTREGO UMA PARTE DE CADA 

CHOCOLATE PARA CADA CRIANÇA.

DOU 4 CHOCOLATES PARA  
CADA CRIANÇA ASSIM COMO GIOVANA, MAS  

CORTO CADA UM DOS 3 CHOCOLATES RESTANTES 
PELA METADE E DOU UMA METADE PARA CADA 

CRIANÇA; DEPOIS, DIVIDO A ÚLTIMA METADE  
EM 5 E ENTREGO UMA PARTE  

PARA CADA UMA.

GIOVANA

ÍTALO

Julio Cezar Rosa de Jesus
E.M. Rui Barbosa
Souto Soares
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A PROBLEMÁTICA DAS FRAÇÕES

  Copie no caderno pessoal as divisões abaixo e transforme-as em frações. 
O exemplo da primeira linha pode ajudar nessa tarefa.

A)  3 : 8        3 
 8

      

B)  7 : 10 

C)  4 : 5 

D) 2 : 6 

  Copie o quadro abaixo no caderno pessoal e complete as células que estão 
vazias.

  Dividiram-se 5 kg de balas em saquinhos de  1 
 2

 kg,  1 
 4

 de kg ou  1 
 8

 de kg. 
Na tabela abaixo, seguem as divisões feitas, mas faltam alguns dados. Copie a 
tabela no caderno pessoal e complete-a com os dados que faltam.

 

  
Para a decoração de uma festa na escola, a professora pediu às alunas e 

aos alunos que cortassem pedaços de  1 
 4

 de m de fita para fazer enfeites e deu 
a cada criança um rolo para isso. Com seu rolo de fita, Jamile conseguiu cortar 
exatamente 8 pedaços. Wesley conseguiu cortar 6 com o seu, e Ítalo, 5. Não 
sobrou fita para nenhuma criança. Qual era o comprimento do rolo de cada uma? 

  Colabore com sua turma para escrever uma síntese do que vocês 
aprenderam até agora sobre frações e formas de repartir usando frações. 

  Na atividade 2, foram divididos igualmente 3 chocolates entre 4 crianças. 
Que fração representa essa divisão?  4 

 3
 ou  3 

 4
?

  E se fossem 5 chocolates divididos igualmente entre 7 crianças? Qual 
fração representaria essa divisão?  7 

 5
 ou  5 

 7
?

BALAS DE DIFERENTES SABORES   
(1 KG PARA CADA SABOR)

SAQUINHOS  
DE  1 

 2
 KG

SAQUINHOS  
DE  1 

 4
 DE KG

SAQUINHOS  
DE  1 

 8
 DE KG

morango 1 1 2

hortelã 1 0

limão 1 0

maçã 0 4

laranja 0 3

SE VOCÊ TIVER
PODE REGISTRAR NA 
FORMA DE DIVISÃO

OU NA FORMA  
DE FRAÇÃO

OU NA FORMA DE UM NÚMERO 
INTEIRO OU UMA FRAÇÃO 

EQUIVALENTE

6 para dividir  
entre 8 

6 : 8
 6 
 8

 3 
 4

2 para dividir  
entre 4

6 para dividir  
entre 4

12 para dividir  
entre 24

25 para dividir  
entre 5

37 para dividir  
entre 8

Anderson Paulino de Carvalho 
E.M. Leônidas de Araújo Castro
São Félix do Coribe
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A PROBLEMÁTICA DAS FRAÇÕES

  Anote verdadeiro ou falso no caderno pessoal para cada item abaixo:

A)   1 
 2

 pode ser representado como 50%.

B)   1 
 2

 pode ser representado como 20%.

C)   1 
 4

 pode ser representado como 25%.

D)   1 
 4

 pode ser representado como 40%.

E)   10 
 100

 pode ser representado como 10%.

F)   1 
 10

 pode ser representado como 10%.

G)   30 
 100

 pode ser representado como 30%.

H)   3 
 10

 pode ser representado como 30%.

I)  1 
 2

 pode ser representado como  50 
100

.

J)  1 
 2

 pode ser representado como  20 
100

.

K)  1 
 4

 pode ser representado como  25 
100

.

L)  1 
 4

 pode ser representado como  40 
100

.

  Todos os quadrados abaixo são exatamente do mesmo tamanho, mas 
foram divididos de forma diferente. 

I)  Observe como cada um foi dividido e anote no caderno pessoal a fração que 
corresponde a essa divisão:

II)  Compare as figuras A e B. A área pintada é igual nas duas? Depois, faça 
o mesmo com as figuras C e D. Podemos dizer que a divisão proposta na 
figura B é outra forma de representar a divisão proposta na figura A? E com 
as figuras C e D, podemos dizer o mesmo?

A) B)

C) D)

Consiste numa fração em que o denomi-
nador é 100 e é representada pelo símbolo 
%. Ela indica uma proporção. Por exemplo, 
a proporção de meninos e a de meninas no 
total de estudantes da classe, a proporção 
de desconto com relação a um preço origi-
nal, a proporção de crescimento da popula-
ção a cada ano.

PORCENTAGEM 

Breno Borges da Silva
E.M. Rui Barbosa
Cafarnaum

TAXA DE CRESCIMENTO
DA POPULAÇÃO BRASILEIRA

0,8% MUDANÇA ANUAL (2017)

ATÉ O FINAL DE 2018, 
51,2% DA POPULAÇÃO 

MUNDIAL ESTARÁ USANDO 
A INTERNET, APONTOU 

A FRANCE PRESSE

20%
DESCONTO

APROVEITE
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A PROBLEMÁTICA DAS FRAÇÕES

  Outro uso comum das porcentagens ocorre na descrição de processos 
das ciências naturais e sociais. Os itens abaixo empregam a porcentagem para 
apresentar informações sobre o desmatamento, a reprodução de espécies 
ameaçadas de extinção e o reajuste do salário mínimo. Converse com suas 
colegas e seus colegas sobre o que quer dizer cada um desses dados:

A)  No século XX, a Mata Atlântica passou por intenso desmatamento, restando 
menos de 10% da cobertura vegetal original. 

B)  O número de ninhos para todas as espécies de tartarugas marinhas no país 
continua aumentando. Dados do Projeto Tamar indicam que, entre 2004 e 
2011, o crescimento anual no número de ninhos de tartarugas-cabeçudas 
foi de 4,6%, de tartarugas-de-pente foi de 5,7% e de tartarugas-oliva foi de 
12,3%. 

C)  A partir de 1º de janeiro de 2019 passou a valer o novo salário mínimo:  
R$ 998,00. O reajuste em relação ao valor anterior foi de 4,61%, equivalente 
a R$ 44,00, o que permitiu repor as perdas com a inflação. 

  O preço de uma bola de basquete é R$ 50,00. Calcule e escreva no caderno 
pessoal o preço final para o consumidor se tivermos os seguintes descontos:

A)  50%.   C)  10%.

B)  25%.   D)  20%.

  Porcentagens são muito utilizadas para anunciar descontos em produtos 
à venda. Veja como Everton e Yasmin resolvem o problema abaixo e escolha 
uma dessas formas de solução para responder, no caderno pessoal, aos itens 
A, B e C.

A)  Queima total para reforma da loja: brinquedos com 50% de desconto. Bolas 
de futebol de R$ 40,00 por...

B)  Trajes de banho com 25% de desconto. Maiôs de R$ 30,00 por...

C)  10% de desconto nas compras a vista. Fogão quatro bocas de R$ 400,00 
por...

Yasmin, sabe como eu fiz para ver o preço 
com desconto? Dividi 400 por 100 e deu 
4, para achar 1%. Daí eu multipliquei por 20 
e deu 80. Se o desconto é de R$ 80,00, é 
só tirar de R$ 400,00 que a gente acha o 
preço: R$ 320,00.

EVERTON

YASMIN

Eu fiz de um jeito parecido, Everton, 
so

,
 que dividi 400 por 10, para achar 

10%. Dai
,
 deu 40 e eu multipliquei por 

2 para achar 20%. Deu que 20% do 
preço da bicicleta é R$ 80,00, fiz 
como você e subtrai

,
 do preço antigo 

e deu R$ 320,00 também.

Felipe Souza Rosa  
Limoeiro
Boa Vista do Tupim

BICICLETA ARO 18

R$ 400,00
AGORA

COM 20% DE 

DESCONTO
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  Numa folha à parte, invente um problema em que apareça o cálculo de 
porcentagens, anote a resposta e troque com uma colega ou um colega de sala. 
Em seguida, resolva o problema proposto por sua colega ou seu colega.

  Observe a parte pintada das figuras geométricas abaixo e responda às 
questões no caderno pessoal.

A)  Escreva a fração que representa a parte pintada do retângulo:

 

 

B)  É certo dizer que  1 
 2

 da área do retângulo foi pintada? Explique.
  
  
  

  O retângulo abaixo representa  1 
 4

 de uma figura. Considerando que os lados 
menores deste retângulo medem 1 cm e que os lados maiores medem 4 cm, 
desenhe no caderno pessoal a figura inteira e depois responda: há uma única 
forma possível para montar começando dessa parte? 

  Veja a troca de ideias entre Karin e João Marcelo para resolver o problema 
abaixo e, depois, responda no caderno pessoal às questões.

“Recebi 20% de desconto na compra de um aparelho de som e, 
com isso, paguei R$ 320,00. Qual era o preço sem o desconto?”

A)  Os procedimentos de Karin e João Marcelo estão corretos?

B)  Se o desconto tivesse sido de 10% e o preço final fosse R$ 360,00, qual 
teria sido o preço original?

   Use um dos procedimentos discutidos na atividade 14 para responder ao 
problema abaixo:

“Compareceram à última reunião de uma cooperativa 210 pessoas, mas 
foi registrado na ata que 30% dos sócios faltaram. Quantas pessoas 
teriam comparecido se 100% dos sócios estivessem presentes?”

João Marcelo, tive uma ideia para resolver 
esse problema: é só a gente dividir 320 por 
80 para achar 1%, porque R$ 320,00 já é o 
preço com desconto.
Veja só, 320 : 80 = 4, daí fiz 20 x 4, que dá 
80, e achei o preço sem desconto: R$ 400,00.

KARIN

JOÃO MARCELO

Acho que da
,
 certo do seu jeito, fiz 

parecido e achei o mesmo resultado: 
dividi 320 por 8 para achar 10%, deu 
40. Como 20% é o dobro de 10%, enta~o, 
calculei o dobro, que deu 80, e somei 
com o preço com desconto. Também 
achei R$ 400,00.
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  Este triângulo representa  1 
 8

 da figura inteira.

 
Como era o formato da figura?

Resposta de Bento

Resposta de Aline

Qual deles está certo?

  É possível pintar  5 
 8

 deste retângulo sem traçar outras linhas? Explique.

  Copie as figuras abaixo numa folha e, em seguida, pinte  1 
 3

 de cada uma. 
Use a régua para ajudar a decidir como fazer cada divisão:

A)  

       

B)  

        

  Veja como cada criança representou  1 
 4

 do retângulo. Todas as formas de 
representação estão corretas? Explique.

Aline representou assim:

Bento representou assim:

Luís representou assim:

Rosane representou assim:
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A PROBLEMÁTICA DAS FRAÇÕES

  Copie a reta numérica no caderno pessoal e localize  1 
 4

 e  3 
 4

.
 

  Copie a reta numérica no caderno pessoal e localize nela  2 
 3

 e  2 
 6

.
 

  Copie a reta numérica no caderno pessoal e localize  1 
 4

,  3 
 4

 e  5 
 4

.

  Copie no caderno pessoal o quadro abaixo e complete as células que estão 
faltando.

QUANTIDADE 
DE QUEIJO (KG)

 3 
 4

 1 
 2 1 2  3 

 8

PREÇO (REAIS) 6,60

  Copie o quadro abaixo no caderno pessoal e complete as células que estão 
em branco.

QUANTIDADE DE 
CAFÉ (KG)

 1 
 8

 1 
 4

 1 
 2 1  3 

 4

PREÇO (REAIS) 0,5

  Que fração representa cada parte do quadrado?

 
Os dois quadrados abaixo, iguais a este em medidas, estão divididos em partes 
de  1 

 4
. Veja se a comparação entre os quadrados e suas partes de  1 

 4
 ajuda você 

a descobrir quanto valem as partes do quadrado acima.

  O segmento abaixo representa  1 
 5

 da linha original. Qual o tamanho da linha? 

    Copie a linha abaixo no caderno pessoal e divida-a em segmentos que 
representem  1 

 2
 linha,  1 

 4
 da linha e  2 

 8
 da linha.

0

0

1

1

0 21
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OS MALEÁVEIS QUADRILÁTEROS 

  Construa um quadrado em uma folha de papel em branco.

l  Agora compare seu quadrado com o de sua colega ou de seu colega de dupla 
e discuta: que informação é necessária para que duas pessoas, cada uma por 
si, construam um mesmo quadrado?

  Escreva no caderno pessoal as instruções necessárias para construir a 
figura abaixo.

 

    Existe algum quadrilátero que não tenha ângulos retos? Anote suas ideias 
no caderno pessoal.

  A que quadrilátero(s) corresponde cada afirmação abaixo? Procure as 
respostas nas imagens e anote no caderno pessoal.

A) Tem quatro ângulos retos.

B) Tem um par de lados iguais não paralelos.

C) Tem quatro lados iguais e dois pares de lados paralelos.

D) Tem dois pares de lados paralelos e iguais.

E) Todos os lados são diferentes.

F) Nenhum dos lados é paralelo.

OS MALEÁVEIS 
QUADRILÁTEROS 

OS MALEÁVEIS QUADRILÁTEROS 

2 cm

6 cm

1

4

3

5

6 7

8

2
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OS MALEÁVEIS QUADRILÁTEROS 

  É possível construir um quadrilátero em que a soma de seus ângulos 
internos seja igual a 180º? Anote a resposta no caderno pessoal e depois 
compartilhe suas ideias com a turma.

  
Encontre a medida do ângulo D do losango abaixo, considerando que a 

medida do ângulo A equivale à do ângulo C.

  Sem a utilização de instrumentos, descubra a medida dos ângulos internos 
o, p, q, r, y, v, w e x no retângulo abaixo. As informações e perguntas a seguir 
podem ajudar a encontrar as respostas.

l  O triângulo formado pelos vértices M e L e pelo ponto de encontro entre as 
diagonais é igual ao triângulo formado pelos vértices J e K e pelo mesmo 
ponto das diagonais. Isso permite saber o valor do ângulo t.

l  Como o ângulo t mais 100º equivalem a 200º e a soma de 100º com os 
ângulos u, t e s equivale a 360º, quanto medem os ângulos u e s, que são 
iguais entre si?

l  Uma vez que você tenha descoberto um ângulo de cada triângulo, leve 
em consideração que todos os quatro triângulos internos ao retângulo são 
isósceles e que você já conhece o ângulo diferente em cada um deles.

  Encontre a medida do ângulo f do triângulo inscrito no retângulo ABCD, 
sabendo que a medida do ângulo h é igual à do ângulo k.

  Construa, no caderno pessoal, um quadrilátero que tenha um ângulo reto e 
um par de lados paralelos. Que instrumentos você precisa para isso?

  Construa, no caderno pessoal, um paralelogramo que tenha um ângulo de 
50º, um lado de 4 cm e outro de 6 cm.

  Usando compasso, régua e transferidor, construa, no caderno pessoal, um 
losango que tenha 5 cm de lado e que o ângulo formado pelo encontro de dois 
lados seja 120º. 

  Copie a figura abaixo em uma folha de papel em branco e complete-a de 
maneira que forme um trapézio.
  

A

C

B D

120º

30º

J

M
w

v

y r

q
p

ox

u
t

s

L

K

100º

A

B C

D
ef

ghi

j

k l

m60º
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FRAÇÕES COMPARADAS

  Analise as operações abaixo, fazendo os cálculos quando necessário, para 
responder à seguinte questão: quais contas têm 627 como resultado e quais 
equivalem a 360? Registre as respostas no caderno pessoal.

600 + 27 = 

60 x 6 = 

1.254 : 2 = 

72 x 5 = 

209 x 3 = 

300 + 60 = 

  Observe mostradores de combustível de moto abaixo e responda às 
perguntas no caderno pessoal.

       

A)  Uma das motos está com  1 
 2  tanque e a outra com  1 

 4  de tanque. Qual 
mostrador refere-se a qual moto? 

B)  Quanto falta para que cada moto fique com o tanque totalmente cheio?

FRAÇÕES COMPARADAS

FRAÇÕES COMPARADAS

1.254 – 894 = 

500 + 127 = 

720 : 2 = 

700 – 73 = 

3.600 : 10 = 

209 + 209 + 209 = 

FE FEFE FE

MOTO 1 MOTO 2
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    Observe a imagem abaixo, que mostra uma jarra de medidas, e faça uma 
seta apontando para a marca que corresponde a 2/4 de litro.

 

  Copie as frações abaixo no caderno pessoal e anote ao lado de cada uma 
delas se é uma fração maior ou menor que 1.

A)   1 
 5

 

B)  5 
 2

C)   3 
 6  

  Como podemos perceber rapidamente se uma fração é maior ou menor 
que 1? Responda no caderno pessoal.

  
Copie as operações abaixo no caderno pessoal e complete com a fração 

que deve ser somada ou subtraída em cada caso para que o resultado das 
contas seja sempre igual a 1.

A)   1 
 2

 +  = 1 

B)   3 
 4

 +  = 1 

C)   4 
 6

 +  = 1 

D)   2 
 8

 +  = 1 

  Copie o quadro no caderno pessoal e complete-o com os valores 
necessários, como no exemplo da primeira linha.

  

  Copie as frações abaixo no caderno pessoal e pinte da mesma cor as que 
são equivalentes entre si.

     
 5 
 2

           3 
 6

           4 
 8

           14 
 8

          1  3 
 4

          2  1 
 2

           7 
 4

D)   3 
 8

 

E) 
 
 15 
 25 

F)   25 
 15 

Iris Andrada Souza
E.M. Deputado Juracy Magalhães
Oliveira dos Brejinhos

E)   7 
 4

 –  = 1 

F)  4 
 3

 –  = 1 

G)  
 10 
 9  –  = 1 

H)   7 
 5

 –  = 1

QUANTO FALTA A PARA CHEGAR A 1 PARA CHEGAR A 2 PARA CHEGAR A 3

 1 
 2

 1 
 2

 3 
 2

 5 
 2

 2 
 3

 3 
 4

 3 
 5

 5 
 8

 7 
 9

 4 
 12

 5 
 15

1/2

1/4

3/4

1L
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  Copie o quadro abaixo no caderno pessoal e complete os numeradores ou 
denominadores das frações abaixo, de modo que essas frações sejam menores 
que 1, na primeira coluna, e maiores que 1, na segunda coluna.

FRAÇÕES  
A COMPLETAR

FRAÇÕES  
MENORES QUE 1

FRAÇÕES  
MAIORES QUE 1

 6 
 ....

 8 
 ....

 ....   
 4

 ....   
 9

  

  As seguintes frações encontram-se entre 0 e 3. Copie a tabela abaixo no 
caderno pessoal e organize as frações nas colunas correspondentes.

  
 4 
 5       

 10 
 4       

 5 
 3       

 14 
 5       

 20 
 7       

1   2 
 6       

 9 
 4       

 14 
 6       

 12 
 8       

 7 
 5       

2  7 
 9

FRAÇÕES ENTRE 0 E 1 FRAÇÕES ENTRE 1 E 2 FRAÇÕES ENTRE 2 E 3

  Copie as frações abaixo no caderno pessoal e escreva, antes e depois 
de cada uma delas, os números inteiros entre os quais elas se encontram, 
conforme o exemplo da primeira linha.

4
 9 
 2

5

 8 
 5

 10 
 4

 26 
 7

 38 
 5

  Como saber rapidamente entre quais números inteiros se encontra uma 
fração? Discuta com as colegas e os colegas e, ao final, anote a resposta no 
caderno pessoal.

Allef de Souza Jesus
Assentamento Grotão
Boa Vista do Tupim
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GEOMÉTRICAS E SIMÉTRICAS

GEOMÉTRICAS  
E SIMÉTRICAS

GEOMÉTRICAS E SIMÉTRICAS

  Copie a figura abaixo em uma folha com malha quadriculada e desenhe 
uma reta de forma a dividir a figura em duas partes iguais. A malha quadriculada 
pode ajudá-lo a decidir em que pontos deve passar a reta. 

  Copie as figuras abaixo em uma folha com malha quadriculada e desenhe 
sobre cada uma delas uma reta, de forma a dividi-las em duas partes iguais.

E

H

F

G

A

L

P

M

NQ

O

B
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GEOMÉTRICAS E SIMÉTRICAS

  Copie, usando régua, lápis e borracha, as figuras abaixo em uma folha de 
papel. Depois, recorte com cuidado cada figura. Quando todas as figuras já 
estiverem recortadas, experimente de que formas é possível dobrá-las para que 
os dois lados coincidam perfeitamente.

l  Cada dobra que você fez nas figuras de forma que os dois lados coincidissem, 
isto é, sem sobrar nenhuma parte de fora, é um eixo de simetria. Desenhe, com 
a ajuda da régua, os eixos de simetria que você encontrou para as figuras acima.Ad

ap
ta

do
 d

o 
pl

an
o 

de
 a

ul
a 

Si
m

et
ria

, p
ub

lic
ad

o 
no

 P
or

ta
l d

o 
Pr

of
es

so
r 

(b
it.

ly
/s

im
et

ria
-p

la
no

-a
ul

a)
, a

ce
ss

o 
em

 1
5/

3/
20

19
.

Para a maioria das pessoas, a ideia de sime-
tria está ligada mais a pensamentos sobre arte e 
natureza do que sobre Matemática. De fato, nos-
sas ideias de beleza estão intimamente relaciona-
das a princípios de simetria e ela é encontrada por 
toda a parte no mundo que nos rodeia. 

Simetrias ocorrem frequentemente na natureza: olhe para o seu 
corpo, olhe para as imagens em um espelho, olhe as asas de uma bor-
boleta, as pétalas de uma flor ou uma concha do mar. 

Simetrias também podem ser vistas na arte, na arquitetura e em 
objetos do cotidiano, por exemplo, uma tesoura. 

Simetria é, por vezes, definida como uma 
imagem ou forma de proporções perfeitas e har-
moniosas ou uma estrutura que permite que um 
objeto seja dividido em partes de igual formato e 
tamanho. Quando pensamos em simetria, prova-
velmente imaginamos algum tipo de combinação 
de todas ou algumas dessas características. Isso porque – quer em bio-
logia, arquitetura, arte ou geometria – as simetrias refletem, de alguma 
forma, todas elas. 

Embora seja fácil reconhecer e compreender a simetria intuitiva-
mente, é um pouco mais difícil defini-la em termos matemáticos preci-
sos. No entanto, no plano, a ideia básica é bastante clara: uma figura 
plana é simétrica se podemos dividi-la em partes de alguma maneira, 
de tal modo que as partes resultantes dessa divisão coincidam perfeita-
mente, quando sobrepostas. 

Simetrias axiais ou em relação a retas são aquelas onde pontos, 
objetos ou partes de objetos são a imagem espelhada um do outro em 
relação à reta dada, chamada eixo de simetria. 

SIMETRIA

A
B

C D

E F
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GEOMÉTRICAS E SIMÉTRICAS

  A figura abaixo representa a metade de um polígono regular. A linha em 
vermelho é o eixo de simetria dessa figura. Copie-a em uma folha de papel com 
malha triangular. A malha vai ajudar você a descobrir o restante da figura.

 

  As figuras a seguir representam, cada uma, metade de uma figura original. 
Elas foram divididas ao meio por um eixo de simetria. Copie-as, usando régua, 
lápis e borracha, em uma folha de papel quadriculado. Em seguida, complete 
cada uma delas. A malha quadriculada pode ajudá-lo nessa tarefa.

A

B

C
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Dos dois triângulos abaixo, apenas um foi dividido por um eixo de simetria. 

Responda no caderno pessoal qual é, explicando o porquê de sua decisão.

  Refaça o triângulo do item B da atividade anterior, em uma folha de malha 
triangular, traçando sobre ele um eixo de simetria. Depois, explique o que você 
levou em conta para traçar o eixo de simetria.

 

  Nas ilustrações abaixo, estão representados eixos de simetria em polígonos 
regulares com número par de lados e em figuras com número ímpar de lados. O 
que você pode observar em cada caso? Teste com outros polígonos regulares.
 

A B
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DE CABEÇA  
NOS NÚMEROS 

DECIMAIS
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DE CABEÇA NOS NÚMEROS DECIMAIS

  Copie os itens abaixo no caderno pessoal e complete com <, > ou =.

A)  3 +    5   
 10

         3,2

B)  6 +   8         
100

         6,1

C)  7 +  43         
100

         7,6

D)  5 +  27         
100

         5,4

E)  12 +    5   
 10

 +   3         
100

         12,099

    Copie os itens abaixo no caderno pessoal e complete com <, > ou =.

A)  2,75         4,3

B)  3,4         3,6

C)  3,429         3,43

D)  6,7         6,60

E)  9,340         9,34

  Copie os números abaixo no caderno pessoal e ordene-os do menor ao 
maior.

   2,639            2,8         2,64             2,7             2,799

  Copie os números abaixo no caderno pessoal e complete o espaço com 
um algarismo, para que os números fiquem ordenados do menor ao maior.

   0,   5          0,1   8           1,1          3,8                  ,9          3,   7

  
Copie os números abaixo no caderno pessoal e coloque uma vírgula em 

cada um deles para que fiquem ordenados do maior ao menor.

   2357          406          41          60799          1000

DE CABEÇA NOS NÚMEROS DECIMAIS
1ª PARTE
NÚMEROS DECIMAIS E FRAÇÕES DECIMAIS

  Elabore com seu grupo uma explicação que responda às perguntas abaixo:

l Quantas vezes é preciso somar 0,1 para obter 1? 

l Qual é o resultado da multiplicação 0,1 x 10?

  Escreva no caderno pessoal os seguintes números como uma decomposição 
de número inteiro e frações decimais:

A) 3,5 

B) 6,24 

C) 5,03 

D) 4,363 

E) 5,001 

l Registre no caderno pessoal as relações em que se apoiou para fazer os cálculos.

2ª PARTE
RELAÇÕES DE ORDEM NOS NÚMEROS DECIMAIS

  Copie os itens no caderno pessoal e complete as lacunas com <, > ou =.

A)    2   
 10

          0,6

B)  2          15    
10

C)    3   
 10

          0,007

D)   34   
10

         3

E)   8                                
 100

         0,056
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PELAS REDONDEZAS
  Utilizando compasso e régua, copie esta figura em uma folha em branco. 
Depois, sobreponha o seu desenho ao do livro para averiguar se ficou igual ou 
diferente.

  Compartilhe sua experiência com as colegas e os colegas:

A) Como você fez para começar a copiar? O que observou na figura?

B)  Em que lugar apoiou a ponta-seca do compasso para traçar? Quantas vezes 
precisou fazer isso?

C)  Como soube quanto deveria abrir o compasso para reproduzir os semicírculos?

  Agora, copie esta outra figura. Procure antecipar por qual parte vai começar 
a copiá-la, que instrumentos vai usar, quantas vezes deverá apoiar a ponta-seca 
do compasso para traçar e o que é preciso saber para abri-lo o suficiente.

PELAS REDONDEZAS
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  Faça uma cruz como esta no caderno pessoal. Marque todos os pontos 
que se encontram exatamente a 2 cm do ponto A. Quantos pontos podem ser 
encontrados?

Compare com as colegas e os colegas os pontos que cada uma e cada um 
marcaram. Foram os mesmos pontos? Quantos encontraram? Como podem 
estar seguras e seguros de que não há outros?

  Faça outra cruz no caderno pessoal. Marque todos os pontos que possa 
encontrar que estejam a 3 cm ou menos da cruz marcada com um B.

Todos os pontos que estão a uma mesma distância de outro, chamado de centro, formam 
uma figura que se chama circunferência. Se consideramos todos os pontos da circunferência 
mais todos os pontos interiores a ela, temos o círculo.

Qualquer segmento que une o centro a um ponto da circunferência é chamado de raio.

Qualquer segmento que une dois pontos da circunferência e que passa pelo centro chama-se 
diâmetro. O diâmetro mede o dobro do raio.

CIRCUNFERÊNCIA E CÍRCULO

  
Copie o quadrado abaixo no caderno pessoal. Em seguida, pinte de 

vermelho todos os pontos localizados a mais de 4 cm do ponto A, de verde 
todos os pontos exatamente a 4 cm do ponto A e de azul todos os pontos a 
menos de 4 cm do ponto A.
 

  Escreva no caderno pessoal uma mensagem para que uma colega ou um 
colega possa desenhar uma figura igual a esta.
 

  Copie o segmento abaixo no caderno pessoal. Os pontos A e B estão a  
3 cm de distância. Marque todos os pontos que estejam, ao mesmo tempo, a  
2 cm de A e a 2 cm de B.

 

Reúna-se com uma colega ou um colega e comparem as respostas. Quantos 
pontos foram encontrados por ambos?

A

B

círculo

círcunferênciadiâmetro

raiocentro

A

A B
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NA CONTA DAS FRAÇÕES NA CONTA DAS FRAÇÕES 

1ª PARTE
ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO DE FRAÇÕES 

  Resolva o seguinte problema no caderno pessoal.

Uma garrafa tem  1 
 2

 litro de água. Em outra, há  3 
 4

 de litro de água. Juntas, 
as duas têm mais ou menos de 1 litro? Quanto a mais ou quanto a menos?

  Calcule mentalmente e escreva a resposta no caderno pessoal em forma 
de fração. Mas, atenção, a resposta não pode ser escrita como número misto.

A)     1   
 4  

+ 1 =  D)    9   
 7  

– 1 =   G)    8   
 7  

+ 3 =  

B)    3   
 8  

+ 1 =   E)  15   
4  

– 1 =  H)    9   
 2  

– 4 =  

C)  19   
 3  

+ 1 =   F)    3   
 5  

+ 2 =  I)    8   
 3  

– 2 = 

  

    Calcule mentalmente que número deve ser colocado em cada caso para 
completar os seguintes cálculos. Anote-os no caderno pessoal.

A)     1   
 5  

+      = 2 D)    7   
 6  

+      = 3

B)    1   
 2  

+      = 2 E)    5   
 2  

–      = 1 

C)    3   
 5  

+      = 2 F)    17    
 5  

–      = 3

 

Número escrito na forma de soma de sua parte inteira e sua parte 
fracionária. Por exemplo, 2  3 

 4
 ou 1  1 

 2  .

NÚMERO MISTO
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  Decida, sem calcular, se o resultado de cada cálculo está correto.

A)     1   
 2  

+ 1 é maior que 1  D)  9 –      1   
 4  

 é menor que 8

B)  5 + 1     3   
 4

 é maior que 7  E)  6 +   18   
 9  

 é maior que 10

C)  5 –      5   
 4  

é menor que 4  F)  10 +   14   
 7  

 é igual a 12

  Anote no caderno pessoal cada uma das seguintes frações como adições 
de um número inteiro mais uma fração menor que 1.

A)      4   
 3  

  D)    19   
3  

B)      9   
 4  

  E)    25   
9  

C)    11   
6  

  F)    31   
4   

  
Calcule mentalmente e anote o resultado no caderno pessoal.

A)     1   
 4  

+    1   
 2

 =  D)     1   
 2  

+     1   
 3

 =   G)     1   
 16 

+   3   
 8

 =  

B)     3   
 4  

–     1   
 2

 =   E)     3   
 10 

–     1   
 5

 =  H)     1   
 8  

–     1   
 16

 =  

C)     1   
 6  

+     1   
 3

 =   F)     1   
 8  

+     1   
 2

 =  I)     1   
 3  

–     1   
 6

 = 
 

2ª PARTE
MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO DE UMA FRAÇÃO POR UM NÚMERO NATURAL

  Calcule mentalmente as multiplicações a seguir e anote os resultados no 
caderno pessoal.

A)     1   
 4  

x 4 =  D)      1   
 13 

x 13 = 

B)     4   
 3  

x 3 =  E)      1   
 25 

x 25 = 

C)     1   
 9  

x 9 =  
 

  Multiplique uma fração do tipo  1 
 n

 por um número tal que permita obter 
como resultado um número inteiro.

A)  5 x      =  1 C)  4 x      =  1 E)      1   
 11 

x      = 1

B)  3 x      =  1 D)      1   
 5  

x      = 1 F)      1   
 21 

x      = 1

 

  Calcule mentalmente por quanto é preciso multiplicar cada uma das 
seguintes frações para obter o resultado indicado.

A)     1   
 7  

x      = 3 D)     1   
 8  

x      = 2

B)     1   
 5  

x      = 2 E)     1   
 5  

x      = 4

C)     1   
 3  

x      = 5 
 

  Calcule mentalmente por quanto é preciso multiplicar cada um dos seguintes 
números para obter o resultado indicado. Anote o resultado no caderno pessoal.

A)     4 x      = 1          3 x      = 1          9 x      = 1          5 x      = 1

B)     4 x      = 2          3 x      = 3          9 x      = 4          5 x      = 4

Lauanny Evellyn Souza Vieira
E.M. Sebastiana Brandão Pereira
Ibitiara
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  Calcule o dobro dos seguintes números. Anote o resultado no caderno 
pessoal.

A)     1   
 3   

E)     6   
 5  

B)     1   
 7   

F)     1   
 8  

C)     3   
 4   

G)     9   
 4  

D)     8   
 5   

H)     7   
 11  

  
Calcule a metade dos seguintes números. Anote o resultado no caderno 

pessoal.

A)     1   
 2   

D)     1   
 3  

B)     1   
 4   

E)     1   
 6  

C)     1   
 5   

F)     1   
 9   

 

Joseane Moreira Lima  
Limoeiro
Boa Vista do Tupim
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ESTICA DAQUI, PUXA DALI

ESTICA  
DAQUI,

PUXA  
DALI
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ESTICA DAQUI, PUXA DALI

l  Sabendo que o lado ab, ao ser ampliado, passará de 12 cm para 18 cm, o 
que vai acontecer com a medida dos lados da figura do seu grupo? Anote no 
caderno pessoal as ideias iniciais.

  Desenhe numa folha à parte a peça ampliada por seu grupo e recorte-a 
com cuidado.

    Monte o tangram com as peças ampliadas de todos os grupos e converse 
com a turma sobre o que deu certo e o que não deu certo na ampliação. Anote 
no caderno pessoal as conclusões a que chegaram.

  Wesley e Yasmin estavam discutindo a ampliação de sua peça, o triângulo 
ije:

A) Wesley e Yasmin estão certos? 

B) Que outras figuras têm lados que medem a metade do lado ab? 

ESTICA DAQUI, PUXA DALI
  O tangram abaixo precisa ser ampliado. Para isso, o lado ab, que tem  
12 cm, passará a ter 18 cm. 

                  

Todas e todos vão trabalhar na ampliação, cada grupo com sua peça. Copie no 
caderno pessoal a peça pela qual seu grupo ficará responsável:

A) Reprodução, nas dimensões originais, do triângulo abd. 

B) Reprodução, nas dimensões originais, do triângulo ahd. 

C) Reprodução, nas dimensões originais, do triângulo hfi. 

D) Reprodução, nas dimensões originais, do triângulo ije. 

E) Reprodução, nas dimensões originais, do quadrado ifdg. 

F) Reprodução, nas dimensões originais, do triângulo dgc. 

G) Reprodução, nas dimensões originais, do paralelogramo gebc.

a

h i

b

c

d

f

e

g

j i j

e

É MESMO! ENTÃO, SE O LADO AB 
VAI PASSAR A TER 18 CM, O LADO 

IJ VAI PASSAR A TER 9 CM.

É PORQUE 9 É  
METADE DE 18.

AGORA SÓ FALTA 
DESCOBRIR OS OUTROS 

DOIS LADOS.

YASMIN, OLHA SÓ O QUE  
EU DESCOBRI: O LADO IJ TEM  

A METADE DA MEDIDA DO  
LADO AB.

WESLEY YASMIN

12 cm

6 cm

6 
cm

6 
cm

12
 c

m

8,48 cm

4,
24

 cm

4,
24

 cm

4,
24

 cm
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Discuta com seu grupo cada uma das afirmações abaixo e anote as 

verdadeiras no caderno pessoal. 

l  Já que 12 cm virou 18 cm, o que aumentou corresponde a 50% de 12 cm. 
Então, devemos aumentar 50% em cada lado das figuras do tangram.

l  Se o lado de 12 cm tivesse se transformado em 24 cm, seria o mesmo que 
multiplicar por 2. E 12 cm multiplicado por 1 é 12 mesmo. Achamos que é 
preciso multiplicar por algum número entre 1 e 2.

l  Se multiplicarmos por 1,5 vai ser mais que acrescentar 50%, porque 50% é 0, 
5 e 1,0 é 100%, então 1,5 é mais do que 100%.

l  Em todos os lados dá certo acrescentar metade do tamanho daquele lado. 

l  Para saber se a figura foi ampliada de maneira correta, é preciso conferir os 
ângulos da figura ampliada com os ângulos da figura original: se forem iguais, 
a figura foi ampliada corretamente.

l  Em todos os lados, dá certo acrescentar 6 cm. 

  Será que é possível encontrar um número que, multiplicado pelo tamanho 
original dos lados de cada peça, permita saber os tamanhos ampliados? 

A)  Teste essa ideia com seu grupo: há um número que multiplicado por 12 dá 
como resultado 18. Que número é esse? 

B)  Multiplique os lados da sua peça de tangram por esse número e verifique se 
a ampliação dá certo. 

  Converse com as colegas, os colegas e a professora, ou o professor, e 
monte um conjunto de dicas para situações em que é preciso ampliar figuras. 
Anote-as no caderno pessoal.

  Bento e Rosane estavam explorando, com a régua, as medidas de algumas 
figuras do tangram:

A)  Rosane e Bento estão certos? 

B)  Qual é, e qual vai ser depois da ampliação, a medida dos lados ge e bc do 
paralelogramo?

ROSANE BENTO

BENTO, TEM VÁRIOS TRIÂNGULOS 
IGUAIS NESSE TANGRAM: O ABD E O 

AHD, E TAMBÉM O HFI E O DGC.

ISSO! E, SE O LADO AB VAI  
PASSAR A TER 18 CM, O LADO AH, 
DO OUTRO TRIÂNGULO, TAMBÉM  

VAI MEDIR 18 CM.

É, E O LADO HI DO TRIÂNGULO HIF 
VALE METADE DO LADO AB. ELE TEM 

6 CM E VAI PASSAR A TER 9 CM.

VEJA, ROSANE, O LADO GC,  
DO TRIÂNGULO DGC, É IGUAL AO 

LADO HI. ELE TAMBÉM VAI  
FICAR COM 9 CM.E, COM ISSO, DÁ PARA  

DESCOBRIR AS MEDIDAS DOS LADOS 
GE E BC DO PARALELOGRAMO!

Lenilza Macedo Miranda
E.M. Gonçalves Dias
Oliveira dos Brejinhos

Davy
São Félix do Coribe
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ALIMENTOS  
BEM NUTRIDOS

ALIMENTOS BEM NUTRIDOS

  Veja abaixo uma tabela de valor nutricional presente numa embalagem de 
nego-bom. Leia as informações da tabela e responda às perguntas no caderno 
pessoal. 

A)  Que quantidade de nego-bom é considerada uma porção desse alimento?

B)  Que informações aparecem na coluna “Quantidade por Porção”?

C)  O que quer dizer “% VD”?

D)  Qual o valor de ferro presente na porção de nego-bom? Quanto isso representa 
com relação à quantidade de ferro necessária a cada dia para uma pessoa?

* Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kj. Seus valores podem ser maiores ou 
menores dependendo de suas necessidades energéticas.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL

Porção por unidade de 30 gramas

QUANTIDADE POR PORÇÃO % VD(*) QUANTIDADE POR PORÇÃO % VD(*)

VALOR ENERGÉTICO   
77 kcal = 343 kj

3% COLESTEROL                      0 mg 0%

CARBOIDRATOS                    17 g 1% FIBRA ALIMENTAR             1,0 g 2%

PROTEÍNAS                         1,2 g 3% CÁLCIO                            3,4 mg 1,5%

GORDURAS TOTAIS                 0 g 0% FERRO                             0,8 mg 4%

GORDURAS SATURADAS         0 g 0% SÓDIO                              0,6 mg 1%

GORDURAS TRANS                 0 g 0% POTÁSSIO                      140 mg -

BATATA
Informações 
nutricionais



114 MATEMÁTICA 1155º ANO 

ALIMENTOS BEM NUTRIDOS

  Veja abaixo a média de nutrientes presentes em uma banana-prata. Copie 
a tabela abaixo no caderno pessoal e complete-a para poder comparar esses 
nutrientes com os apresentados na tabela de nego-bom.

NUTRIENTES
BANANA-PRATA  

(1 UNIDADE)
NEGO-BOM  
(1 UNIDADE)

Energia/valor energético 68,6 kcal

Carboidrato 20,3 g

Proteína 0,7 g

Lipídio/gorduras totais -

Cálcio 0,0056 g

Fósforo 0,0154 g

Ferro 0,00028 g

Potássio 0,2506 g

Fibras 1,4 g

Sódio 0,7g

    Converse com sua colega ou seu colega e responda às perguntas abaixo 
no caderno pessoal.

A)  A quantidade dos sais minerais cálcio, fósforo, ferro e potássio deve 
ser informada em miligramas (mg) e, na tabela da atividade anterior, foi 
apresentada em gramas. Transforme essas medidas em miligramas para 
comparar os nutrientes da banana-prata com os do nego-bom, que é um tipo 
de doce de banana.

B)  Qual desses alimentos é mais rico em energia?

C)  Qual desses alimentos é a melhor fonte de potássio?

  Copie o quadro abaixo no caderno pessoal e complete-o usando a regra 
para converter gramas em miligramas e miligramas em gramas, apresentada 
no quadro da página 114.

MILIGRAMAS GRAMAS

100

1

2.500

250

0,025

0,0025

1

10

0,0101

0,101101

A)  Há alguma estratégia para rapidamente transformar gramas em miligramas 
e miligramas em gramas? Converse com sua colega ou seu colega e anote 
suas conclusões no caderno pessoal.

Fo
nt

e:
 T

ab
el

a 
Br

as
ile

ira
 d

e 
Co

m
po

si
çã

o 
de
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lim
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to

s 
(T
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O

)

Para comparar valores em gramas e em miligramas, leve em conta 
que 1 mg = 0,001 g.

Assim, um valor em gramas, para ser transformado em miligramas, 
deve ser multiplicado por 1.000, e um valor em miligramas, ao ser 
transformado em gramas, deve ser dividido por 1.000.

GRAMAS E MILIGRAMAS
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  Veja abaixo o valor nutricional de três bebidas.

 
A)  O que as tabelas de valor nutricional dessas três bebidas têm de parecido e 

o que têm de diferente? Compare com a tabela oferecida como modelo no 
manual da Anvisa.

B)   Qual das três bebidas apresenta a maior quantidade de nutrientes? 

C)   Qual das três bebidas é a melhor fonte de vitamina C?

D)   Qual das três bebidas apresenta a menor quantidade de nutrientes?

São estruturas que constituem os alimentos e são essenciais para 
o funcionamento do organismo, fornecendo energia, servindo como 
matéria-prima, mantendo e reparando partes do corpo e sustentando 
o crescimento. A palavra tem origem no latim nutriens, de nutrire, que 
significa “alimentar”.

Os nutrientes são classificados em:

l  Macronutrientes: água, proteínas, lipídios e carboidratos, 
necessários em maiores quantidades.

l  Micronutrientes: vitaminas e sais minerais, necessários em 
quantidades menores.

NUTRIENTES

Extraído do site Significados (www.significados.com.br/nutrientes), acesso em 18/3/2019.

SUCO DE LARANJA INTEGRAL LEITE INTEGRAL REFRIGERANTE

Obs.: os açúcares fazem parte dos 
carboidratos.

INFORMAÇÃO NUTRICIONAL
PORÇÃO DE G/ML (MEDIDA CASEIRA)

QUANTIDADE POR PORÇÃO %VD(*)

Valor calórico                           kcal %

Carboidratos                            g %

Proteínas                                 g %

Gorduras totais                        g %

Gorduras saturadas                  g %

Colesterol                                mg %

Fibra alimentar                         g %

Cálcio                                      mg %

Ferro                                       mg %

Sódio                                      mg %
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Vitoria Lima 
E.M. Luiz Viana Filho 
Andaraí
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Quais estratégias podem ser usadas para calcular os nutrientes presentes 

em 1 litro de cada bebida? E para calcular 100 ml? Registre no caderno 
pessoal apenas qual ou quais cálculos você faria. Deixe para fazer as contas 
na atividade 8.

  Copie a tabela abaixo no caderno pessoal e complete-a fazendo os cálculos 
para encontrar os valores nutricionais de 100 ml de cada bebida.

Com base nos cálculos que você realizou, responda no caderno pessoal qual 
das três bebidas apresenta maior quantidade de cada nutriente.

l Valor energético

l Carboidratos

l Proteínas

l Gorduras totais

  Compare duas refeições e depois responda às perguntas no caderno 
pessoal.

A)  Qual tipo de refeição fornece maior quantidade de nutrientes?

B)  Qual o nutriente que se encontra em mais quantidade no hambúrguer do que 
no prato de arroz, feijão, carne e salada?

Para comparar valores em litros e em mililitros, leve em conta que 
1 ml = 0,001 litro.

Assim, um valor em litros, para ser transformado em mililitros, 
deve ser multiplicado por 1.000, e um valor em mililitros, ao ser 
transformado em litros, deve ser dividido por 1.000.

LITROS E MILILITROS

NUTRIENTES EM
100 ML DE SUCO DE 
LARANJA INTEGRAL

100 ML DE LEITE
100 ML DE 

REFRIGERANTE

Valor energético

Carboidratos

Proteínas – –

Gorduras totais – –

Fibras – – –

Cálcio – –

Sódio –

Vitamina C – –

l Cálcio

l Sódio

l Vitamina C

Arroz, feijão, salada verde e carne  
(prato médio – em torno de 400 g)

Hambúrguer com queijo, salada e 
maionese (1 unidade média)

Valor energético 580 kcal Valor energético 540 kcal

Carboidratos 58 g Carboidratos 35 g

Proteínas 48 g Proteínas 31 g

Gorduras totais 14 g Gorduras totais 31 g

Fibras 14 g Fibras 2 g

Potássio 750 mg Potássio -

Ferro 6 mg Ferro 5,5 g

Fósforo 346 mg Fósforo -

Sódio 1 g Sódio 1 g

Evelyn Lorranny de Souza Silva
São Félix do Coribe
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  Veja abaixo a tabela com a ingestão diária de nutrientes recomendada pela 
Anvisa para crianças de 7 a 10 anos e consulte as tabelas de valor nutricional 
presentes nas atividades 1, 2, 5 e 8 para responder às questões abaixo.

A)  Um prato médio de arroz, feijão, salada verde e carne satisfaz as necessidades 
diárias de qual nutriente? 

B)  Quantos copos de 200 ml de leite é preciso tomar para satisfazer a 
necessidade diária de cálcio?

C)  Quantos copos de 200 ml de suco de laranja é preciso tomar para satisfazer 
a necessidade diária de vitamina C? 

D)  Para satisfazer as necessidades diárias de ferro, que alimentos é possível 
combinar?

 

  Pesquise alguns rótulos de alimentos em sua casa e anote no caderno 
pessoal que nutrientes eles apresentam.

INGESTÃO DIÁRIA DE PROTEÍNAS, VITAMINAS E MINERAIS

Nutriente Unidade 7–10 anos Nutriente Unidade 7–10 anos

Proteína g 34 Cálcio mg/d 700

Vitamina A
mcg 
ER/d

500 Ferro mg/d 9

Vitamina D mcg/d 5 Magnésio mg/d 100

Vitamina C mg/d 35 Zinco mg/d 5,6

Vitamina E mg/d 7 Iodo mcg/d 100

Tiamina mg/d 0,9 Fósforo mg/d 1.250

Riboflavina mg/d 0,9 Flúor mg/d 2

Niacina mg/d 12 Cobre mcg/d 440

Vitamina B6 mg/d 1,0 Selênio mcg/d 21

Ácido fólico mcg/d 300 Molibdênio mcg/d 22

Vitamina B12 mcg/d 1,8 Cromo mcg/d 15

Biotina mcg/d 20 Manganês mg/d 1,5

Ácido pantotênico mg/d 4 Colina mg/d 250

Vitamina K mcg/d 25
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TERRITÓRIO CHAPADA
Prefeitura Municipal de Andaraí 

Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura

Prefeitura Municipal de Boa Vista do Tupim
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Boninal
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Cafarnaum
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Ibitiara
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Iraquara
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Morro do Chapéu
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Mucugê
Secretaria Municipal de Educação e Esportes

Prefeitura Municipal de Oliveira dos Brejinhos
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de São Félix do Coribe
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer

Prefeitura Municipal de Seabra
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Souto Soares
Secretaria Municipal de Educação

Prefeitura Municipal de Tapiramutá
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte

Prefeitura Municipal de Xique-Xique
Secretaria Municipal da Educação e Cultura


