
 

NOME: __________________________________________________________________________ 

ESCOLA:_________________________________________________________________________ 

PROFESSORA:____________________________________________________________________ 

 

Queridos alunos, aproveitem o tempo para estudar! Em breve estaremos retornando à escola e 

se você realizar estas atividades, estará em dia com seus estudos! 

Neste período cuide muito da sua higiene e fique em casa para evitar a Doença! 

Bom estudo!!! 

 

 

ATIVIDADE NÃO PRESENCIAL DE MATEMÁTICA 4º ANO 

 

1) Veja o número abaixo: 

2.166 

 
Assinale a alternativa que corresponde a leitura desse número: 

 

(A) Dois mil, duzentos e sessenta e seis. 

(B) Dois mil, cento e sessenta e seis. 

(C) Dois mil, cento e setenta e seis. 

(D) Dois mil, cento e sessenta e três   

 

2) Observe a quantidade de alunos de uma escola no ano de 2020: 

2.965 
O número total de alunos é composto de: 

 

(A) 2 unidades de milhar, 9 centenas, 6 dezenas e 5 unidades. 

(B) 2 unidades de milhar, 9 dezenas e 6 unidades. 

C) 29 unidades de milhar e 65 unidades. 

D) 2 unidades de milhar, 9 centenas e 60 unidades.   

 

3)Veja essa multiplicação: 

4x5= ___ 
 

Assinale a alternativa em que a adição terá o mesmo resultado dessa multiplicação: 

 

A) 4 + 4 + 4 + 4= ____ 

B) 5 + 4=___ 

C) 5 + 5 + 5 +5=___ 

D) 5 + 5 + 4 + 4=___   

 

 

 



 

4) Observe com atenção o gráfico abaixo: 

 
 

Em qual dia da semana essa clínica veterinária atendeu a mesma quantidade de cães e 

gatos? Colocar as alternativas ao lado da imagem 

                                                
(A) Segunda-feira. 

(B) Terça-feira. 

(C) Quarta-feira. 

(D) Quinta-feira.   

 

5) Numa fazenda, havia 524 bois. Na feira de gado, o fazendeiro vendeu 183 de seus bois e 

depois comprou mais 266 bois. Quantos bois há agora na fazenda? 

(A) 507. 

(B) 607. 

(C) 707. 

(D) 727.   

  

6) Observe os produtos que Joana comprou no supermercado e o valor que pagou por cada 

produto. Considerando que Joana comprou uma unidade de cada produto e pagou com uma 

nota de R$20,00. Quanto Joana ainda precisa gastar para não receber nada de troco? 

Colocar alternativas ao lado da tabela - colocar ilustração de alimentos 

ARROZ R$ 7,99 

FEIJÃO R$ 3,99 

ALFACE R$ 1,99 

SAL R$ 1,99 



 

 

(A) R$4,04    

(B) R$3,94. 

(C) R$5,00. 

(D) R$4,40.   

 

7) Uma merendeira preparou 546 pães que foram distribuídos igualmente em meia dúzia de 

cestas. Quantos pães foram colocados em cada cesta? 

(A) 91. 

(B) 540. 

(C) 552. 

(D) 93.   

 

8) Mariana comprou 24 brigadeiros e guardou em seis pratinhos. Ao considerarmos quantos 

brigadeiros ficaram em cada pratinho, podemos dizer que cada pratinho ficou com: 

(A) 1/2 (metade) dos brigadeiros. 

(B) 1/3 (terça parte) dos brigadeiros. 

(C) 1/4 (quarta parte) dos brigadeiros.(inserir imagem de 4 brigadeiros aqui) 

(D) 1/10 ( décima parte) dos brigadeiros.   

 

 
 

9) Associe os objetos às figuras geometricas espaciais na ordem em que se apresentam, 

assinalando a resposta correta. 

 

 

                  

(A)prisma retangular (paralelepípedo), cone, cilindro, esfera, esfera. 

(B) triângulo, retângulo, cone, cilindro e círculo. 

(C) pirâmide, prisma retangular (paralelepípedo), cone, cilindro e círculo. 

(D)  cubo, prisma retangular (paralelepípedo), cone, cilindro e esfera. 

 

 

 



 

10) Observe o relógio digital a seguir e assinale a alternativa que representa o mesmo 

horário no relógio analógico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


