
 

 

Ano Letivo 
2020 

Plano de Ações 
ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

Local 

             SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma Data de realização das atividades: Carga Horária: 

 4º ano   07 de maio a 13 de maio   3 aulas 

Componente Curricular 
Central: 

Componente (s) curricular (es) 
Participante (s): 

Professor: 

 Matemática     Grupo 01 

Tema da Aula: 

 Problemas e tabelas  

Competências específicas a serem desenvolvidas nesta aula (da Área ou Componente 

Curricular) 

 . Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de 

produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo. 

 

Objetos de Conhecimento 

Propriedades das operações para o desenvolvimento de diferentes estratégias de 

cálculo com números naturais.  

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 

de Caçador) 

 (EF04MA05). Utilizar as propriedades das operações para desenvolver 

estratégias de cálculo.  

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

 Acesso a plataforma on-line, caderno de registro, folhas impressas 

retiradas nas escolas,  

Avaliação: 

A avaliação destas atividades não presenciais será realizada através do 

desenvolvimento dos problemas, tabelas, gráficos realizados pelos alunos bem 

como a organização das atividades.  

Referencial: 

Livro: Pode contar comigo / site: www.acessaber.com.br 

 
 
 
 
 

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS - ALUNOS 

 



 

(07/05) 

Problemas de matemática de adição e subtração 

1) Em dezembro Carlinhos foi a uma loja de roupas com seu pai e comprou os 

seguintes itens: 

Item  Valor 

Bermuda 30,00 

Tênis  110,00 

Regata 55,00 

Calça 122,00 

Camiseta  45,00 

Meia 12,00 

 

Observe a tabela e responda: 

 

A) Observe o preço da regata e da bermuda, qual é a diferença entre os preços? 

R: ______________________________________________________________________ 

Cálculo 

 

B) Qual foi o total gasto nesta compra? 

R: ______________________________________________________________________ 

Cálculo 

 

 

 

C) Qual a diferença entre o preço do produto mais caro e o mais barato? 

R: ______________________________________________________________________ 

Cálculo  

 

 



 

D) Quanto custou a regata e a calça juntos? 

R: ______________________________________________________________________ 

Cálculo 

 

 

E) O pai de Carlinhos pagou as compras com 8 notas de 50 reais. Quanto sobrou de 

troco?  

R: ______________________________________________________________________ 

Cálculo 

 

2) O gráfico abaixo demonstra a produção de roupas, em uma fábrica, no último 

trimestre do ano passado. Observe o gráfico e responda: 

 
A) Quantas roupas a mais foram produzidas em novembro em relação a outubro? 

R: ______________________________________________________________________ 

Cálculo 

 

 

 

 

B) Quantas roupas foram produzidas, no trimestre representado no gráfico? 

R: ____________________________________________________________________ 

Cálculo 

 

 

 

 

3.300

5.600

8.700

OUT NOV DEZ

Roupas Produzidas



 

C) Agora, escreva por extenso os resultados dos exercícios anteriores. (1 e 2)  
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

A mãe de Marta mora em um sítio afastado, observe o que é necessário para chegar 

até lá. 126 quilômetros de carro, por 2 horas e 12 minutos. Depois, 57 quilômetros 

de barco por 1 hora e 23 minutos. 

A) Qual a distância que Marta percorre para chegar ao sítio de sua mãe? 

R: ______________________________________________________________________ 

Cálculo 

 

 

 

 

B) Qual o tempo necessário para chegar lá? 

R: ______________________________________________________________________ 

Cálculo 

 

 

 

 

 

3) Situações Problemas:  

 

a) Mamãe comprou 4 dúzias de rosas, 3 dúzias e meia de margaridas e 2 dúzias de 

cravos. Quantas flores ela comprou?    

 R: _____________________________________________________________________ 

Cálculo 

 

 

 

 

b) Um feirante comprou 3 centenas de laranjas, 4 dezenas de peras e meia dúzia de 

abacaxis. Quantas frutas ele comprou?  

R:______________________________________________________________________ 

Cálculo 



 

 

 

 

 

c) Numa granja, há novecentos e setenta pintinhos. Em outra, há dois mil, duzentos e 

oitenta. Quantos pintinhos existe nas duas granjas?  

R:______________________________________________________________________ 

Cálculo 

 

 

(08/05) 

 

1- Para assistir a uma partida de futebol, os torcedores foram classificados por idade. 

 

IDADE HOMENS MULHERES 

Menor que 20 anos  9.375 3.426 

Entre 20 e 35 anos  12.680 4.500 

Maior que 35 anos 5.032 769 

 
a) Quantos homens assistiram ao jogo?            
b) Cálculo  

 
 
 
 
 
 
 

c) Quantas mulheres estiveram presentes?       
d) Cálculo  
 
 
 
 
 
 
e) Quantas pessoas maiores de 20 anos assistiram ao jogo?  
 
     Cálculo  
 
 
 
 
 
 

  



 

2- Arme, efetue e relacione ao resultado. 
 

A) 81+78+3.045=                                                              (     ) 6.413 
B) 5.270+7.560+1.000=                                                    (     ) 69.745 
C) 12.780+25.470+31.495=                                              (     ) 2.414 
D) 4.670+15.920+412+75=                                               (     ) 3.204 
E) 75+823+1.516=                                                            (     ) 21.077 
F) 12.101+587+1.001=                                                     (     ) 13.830 
G) 7.878+9.696+525=                                                       (     ) 18.099 
H) 745+538+125+505=                                                     (     ) 13.689 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Cálculo:  

 
 
 
3- Complete as lacunas com o sucessor: 

a) 1143 = ____ 

b) 2326 = ____ 

c) 5631 = ____ 

d) 4912 = ____ 

 

4- Complete as lacunas com o antecessor: 

a) 3515 = ____ 

b) 2249 = ____ 

c) 3679= ____ 

d) 4528 = ____ 



 

 (11/05) 

 

1- Resolução de tabelas.  
 

 A tabela mostra as vendas de alguns artigos de uma papelaria nos diferentes dias 
de uma semana. 

 
ARTIGOS Segunda Terça Quarta Quinta Sexta 

Cadernos 128 215 302 97 405 

Livros 72 84 109 271 140 

Borrachas 28 163 98 209 80 

Lápis 12 115 241 74 268 

 

 Responda fazendo os cálculos.  
 

a) Quantos cadernos foram vendidos nessa semana?      
Cálculo  

 
 
 

b) Em que dia da semana a papelaria vendeu mais livros? 
_________________________________ 

 
 
 

c) Na Terça-feira, qual foi o artigo mais vendido? 
_________________________________ 

 
 

d) Em que dia da semana a papelaria vendeu menos lápis? 
_________________________________ 

 
 

e) Qual foi o artigo mais vendido nessa semana?       
 
 Cálculo caderno        Cálculo livros         Cálculo borrachas       Cálculo lápis  

 
 
 
 

 
2- A tabela mostra os esportes preferidos pelos alunos de um colégio.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Esportes  Número de alunos  

Futebol 680 

Vôlei 745 

Basquete 360 

Natação 410 



 

a) Cada aluno escolheu um único esporte. Quantos alunos foram consultados?  
 
                                                                 Cálculo  
 
 
 

b) Agora, faça a decomposição dos números da tabela. (EX.: 230= 200+30) 
 

680____________________________________     
745____________________________________ 
360____________________________________ 
410____________________________________ 
 

 
3) Escreva por extenso: 

a) 743____________________________________________________________ 

b) 124____________________________________________________________ 

c) 1431___________________________________________________________ 

d) 3831___________________________________________________________ 

e) 875____________________________________________________________ 

f) 296____________________________________________________________ 

g) 4539___________________________________________________________ 

 

4) No quadro abaixo complete com os números a seguir: 

a) Dois mil cento e trinta e quatro: 

b) Oitocentos e vinte e nove: 

c) Três mil e quarenta e oito: 

d) Um mil novecentos e oitenta e três: 

e) Trezentos e doze: 

f) Quatro mil setecentos e setenta e oito: 

 Um C D U 

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

f)     

 


