
 

MATEMÁTICA – 2° ESCALA                      ROTEIRO 5 1 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 2° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05   

DATA DE ENVIO: 27 de novembro 

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro 

Realizar atividade na semana do dia 30 de novembro 

Professor: Iury Sparctton    E-mail para contato: iuryabreu@ufg.br 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Assim que terminar as atividades 

propostas nesse roteiro, peça ao seu responsável que encaminhe as resoluções para o 

seguinte endereço eletrônico: iuryabreu@ufg.br Peço que, ao enviar o e-mail, 

identifique-se ( no campo Assunto), com nome e turma (exemplo: Pedro_4B).  Você 

pode escanear ou tirar fotos do material. Lembre-se, o conteúdo das fotos precisa estar 

nítido e legível. Faça as fotos em um ambiente claro e sem flash.  

Sugestão: Aproveite a luz natural do dia para fazer essas fotos.   

Você também poderá entregar essas atividades presencialmente, no CEPAE, 

na data e hora estipulada pela coordenação. Para ficar por dentro dos comunicados e 

datas, acompanhe o site oficial do CEPAE . 

Atenção: É importante que você participe dos nossos Plantões de 

Atendimentos que ocorrem todas as semanas, na segunda-feira, das 14h às 14h50min, 

via Google Met. Caso tiver alguma dúvida, me mande um e-mail que eu te envio as 

orientações e o link de acesso a videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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NÍVEL 1:  

1) Quantos pirulitos há na figura abaixo? 

 

Resposta: _______________________________________________________________ 

Como você fez esse cálculo?  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

2) Na ilustração abaixo temos 6 vasos. Cada vaso contém 3 flores. Quantas flores temos ao 

todo? 

 

Resposta: ________________________________________________________________ 

Como você fez esse cálculo? Existe mais de uma forma de resolver esse exercício? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

3) Uma caixa de bombons contém 14 unidades de bombons. Milena comprou 3 caixas de 

bombons. Quantas unidades de bombons Milena comprou ao todo? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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Como você fez esse cálculo? Você poderia me apresentar uma outra forma de resolver esse 

exercício? Como? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

NÍVEL 2:  

4) Observe a figura abaixo: 

 

Responda: 

a) Quantos grupos de alunos temos nessa ilustração? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

b) Cada grupo é formado por quantos alunos? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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c) Qual é o total de alunos presentes na ilustração? Como você fez esse cálculo? Você poderia 

me apresentar uma outra forma de resolver esse exercício? Como? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Nível 3 

5) João tem 5 envelopes com 6 figurinhas em cada envelope. Quantas figurinhas João tem? 

Número de envelopes:________________________ 

Número de figurinhas por envelope:_____________ 

Resultado:_________________________________ 

 

6) No aniversário da Tina tinha 5 caixas com 25 brigadeiros em cada caixa. Quantos brigadeiros 

tinha na festa? 

Número de caixas:____________________________________ 

Número de brigadeiros por caixa:________________________ 

Resultado:__________________________________________ 

 

7) Para o churrasco de domingo mamãe comprou 3 engradados de refrigerante com 5 

refrigerantes em cada um. Quantos refrigerantes terá no churrasco? 

Número de engradados:______________________________ 

Número de refrigerantes por engradado:_________________ 

Resultado:_________________________________________ 
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CORREÇÃO DOS EXERCÍCIOS DOS ROTEIROS ANTERIORES 

ROTEIRO 1 

1- Resposta pessoal 

 

ROTEIRO 2 

1- Resposta pessoal 

 

ROTEIRO 3 – Página 101, 102, 103 e 104 

1-   

a) 325 + 186 = 511 

b) 500 + 10 + 1 

c) 5 unidades + 6 unidades = 11 unidades 

11 unidades = 1 dezena + 1 unidade 

1 dezena + 2 dezenas + 8 dezenas = 11 

dezenas 

11 dezenas = 1 centena + 1 dezena 

1 centena + 3 centenas + 1 centena = 5 

centenas 

d) Os 2 caminhões transportam juntos 511 

caixas de frutas por dia. 

2-   

a) 7 unidades + 8 unidades = 15 unidades 

15 unidades = 1 dezena + 5 unidades 

1 dezena + 5 dezenas + 7 dezenas = 13 

dezenas 

1 centena + 6 centenas + 3 centenas = 10 

centenas 

10 centenas = 1 milhar + 0 centena  

1 milhar + 1 milhar = 2 milhares 

b) 1657 + 378 = 2035 

Havia 2035 pessoas no início da partida 

3-   

a) 445 

b) 2214 

c) 12813 

d) 57879 

e) 90728 

f) 8846 

4-   

a) 346 + 412 = 758  

b) 669 + 212 = 881 

c) 6203 + 7995 = 14198 

5-   

a) 786 

b) 850 

c) 1500 + 1500 = 3000 

d)  30930 

6-  

 

 

 

 

ROTEIRO 4 – Página 108, 109 e 110 

1- Sobraram 17 garrafas de água 

2-   

a) 542 – 278 = 264 

b) A diferença entre o número de carinhos 

de Artur e o de Jairo é 264. 

Artur tem 264 carrinhos a mais do que 

Jairo. 

Jairo tem 264 carrinhos a menos do que 

Artur. 

Faltam 264 carrinhos para Jairo ter a 

mesma quantidade de carrinhos de 

Artur. 
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c)   

542+ 278 = 820 

950 - 820 = 130 

Faltam 130 carrinhos para que o total 

seja 950 carrinhos. 

3- 1086 – 245 = 841 

841 – 351 = 490 

Foram 490 livros para os alunos do Ensino 

Médio 

4-   

a) 2894 – 1562 = 1332 

b) 1836 – 1428 = 408 

c) 52839 – 21287 = 31552 

d) 5103 – 2193 = 2910 

5- 3021 

6-   

a) A diferença entre 3247 e 1293 é 1954 

b) Se o minuendo é igual ao subtraendo, 

então a diferença é 0  

c) Se o minuendo é oitocentos e quarenta 

e cinco e o subtraendo é duzentos e 

noventa e seis, então a diferença é o 

número quinhentos e quarenta e nove. 

845 – 296 = 549 

 

 

Nos vemos no roteiro 6.  

Bons estudos! Profº. Iury 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 2° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06   

DATA DE ENVIO: 27 de novembro 

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro 

Realizar atividade na semana do dia 07 de dezembro 

Professor: Iury Sparctton    E-mail para contato: iuryabreu@ufg.br 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Assim que terminar as atividades 

propostas nesse roteiro, peça ao seu responsável que encaminhe as resoluções para o 

seguinte endereço eletrônico: iuryabreu@ufg.br Peço que, ao enviar o e-mail, 

identifique-se ( no campo Assunto), com nome e turma (exemplo: Pedro_4B).  Você 

pode escanear ou tirar fotos do roteiro. Lembre-se, o conteúdo das fotos precisa estar 

nítido e legível. Faça as fotos em um ambiente claro e sem flash.  

Sugestão: Aproveite a luz natural do dia para fazer essas fotos.   

Você também poderá entregar essas atividades presencialmente , no CEPAE, 

na data e hora estipulada pela coordenação. Para ficar por dentro dos comunicados e 

datas, acompanhe o site oficial do CEPAE . 

Atenção: É importante que você participe dos nossos Plantões de 

Atendimentos que ocorrem todas as semanas, na segunda-feira, das 14h às 14h50min, 

via Google Met. Caso tiver alguma dúvida, me mande um e-mail que eu te envio as 

orientações e o link de acesso a videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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OPERAÇÃO DE MULTIPLICAÇÃO 

A multiplicação é uma das 4 operações matemáticas básicas. Usamos a 

multiplicação quando temos várias parcelas repetidas que precisam ser somadas.  

Exemplo: Pedro foi ao supermercado e comprou oito pacotes de biscoito de 

chocolate. Cada pacote custou R$ 2,00, assim, o total a ser pago por Pedro, será 

de R$ 16,00. Perceba que somamos o valor de R$ 2,00 oito vezes. Observe: 

2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 16 

No cálculo acima temos 8 grupos de 2 elementos, por isso, quando somamos essas 

parcelas, chegamos ao resultado 16. Essa soma pode ser representada por meio de uma 

multiplicação, usando o símbolo x. Veja: 

8 x 2 = 16 (Leia: oito vezes dois é igual a dezesseis) 

Dessa maneira, calculamos o valor de 8 pacotes de biscoito de 2 reais cada, usando a 

operação de multiplicação. O valor total foi R$ 16,00.  

Nesse exemplo, os números 8 e 2 recebem o nome de fator e o número 16 é o produto.  

 

Exemplo 2: Além dos biscoitos, Pedro comprou algumas garrafas de suco natural. Cada garrafa 

de suco custa R$ 4,00. Pedro comprou 7 garrafas. Quanto Pedro pagou? 

4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 + 4 = 28 

Pedro pagou R$ 28,00 pelas garrafas de suco.  

No cálculo acima temos 7 grupos de 4 elementos, por isso, quando somamos essas 

parcelas, chegamos ao resultado 28. Essa soma pode ser representada por meio de uma 

multiplicação, usando o símbolo x. Observe:  

7 x 4 = 28 (Leia: sete vezes quatro é igual a vinte e oito) 

Nesse exemplo o número 7 e o número 4 recebem o nome de fatores. Já o número 28, que 

é o resultado da multiplicação, é chamado de produto. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/operacoes-com-numeros-decimais.htm
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Vejamos agora como representamos um cálculo de multiplicação por meio do algoritmo: 

Exemplo 1: 

2 x 3 = 6 (Dois vezes três) 

2 + 2 + 2 = 6 (Dois somado três vezes) 

Algoritmo da multiplicação 

 

Exemplo 2: 

3 x 3 = 9 (Três vezes três) 

3 + 3 + 3 = 9 (Três somado três vezes) 

Algoritmo da multiplicação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SABER MAIS! 

Para aprofundar os seus conhecimentos, acesse a plataforma do Youtube e assista ao 
seguinte vídeo: 

Conteúdo: Operação de Multiplicação 

Título do vídeo: Ideias da Multiplicação 

Canal no Youtube: Ana Paula Vinhote 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=cHKsH4_M2jI 

 

 

 

 

 

PARA SABER MAIS! 

E como faríamos o cálculo de multiplicação de números maiores?  

Acesse o Youtube e assista ao vídeo que gravei especialmente pra vocês!  

Conteúdo: Operação de Multiplicação 

Título do vídeo: Operação de Multiplicação – 4° ano – Professor Iury Sparctton 

Canal no Youtube: Cepae 4o ano 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=czku31Jch0Y 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cHKsH4_M2jI
https://www.youtube.com/watch?v=czku31Jch0Y
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1) Efetue os cálculos: 
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2) João tem 2 envelopes com 36 figurinhas em cada envelope. Quantas figurinhas João tem? 

(Utilize a operação de multiplicação) 

Número de envelopes:________________________ 

Número de figurinhas por envelope:_____________ 

Resultado:_________________________________ 

 

 

3) No aniversário da Tina tinha 4 caixas com 73 brigadeiros em cada caixa. Quantos brigadeiros 

tinha na festa? (Utilize a operação de multiplicação) 

Número de caixas:____________________________________ 

Número de brigadeiros por caixa:________________________ 

Resultado:__________________________________________ 

 

 

4) Para o churrasco de domingo mamãe comprou 7 engradados de refrigerante com 15 

refrigerantes em cada um. Quantos refrigerantes terá no churrasco? (Utilize a operação de 

multiplicação) 

Número de engradados:______________________________ 

Número de refrigerantes por engradado:_________________ 

Resultado:_________________________________________ 

 

 

Nos vemos no roteiro 7.  

Bons estudos! Profº. Iury 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 2° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07   

DATA DE ENVIO: 27 de novembro 

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro 

Realizar atividade na semana do dia 14 de dezembro 

Professor: Iury Sparctton    E-mail para contato: iuryabreu@ufg.br 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Essa é a última atividade da Escala 

2. Assim que terminar as atividades propostas nesse roteiro, peça ao seu responsável 

que encaminhe as resoluções para o seguinte endereço eletrônico: iuryabreu@ufg.br 

Peço que, ao enviar o e-mail, identifique-se ( no campo Assunto), com nome e turma 

(exemplo: Pedro_4B).  Você pode escanear, tirar fotos ou xerox do livro. Lembre-se, o 

conteúdo das fotos precisa estar nítido e legível. Faça as fotos em um ambiente claro e 

sem flash.  

Sugestão: Aproveite a luz natural do dia para fazer essas fotos.   

Você também poderá entregar essas atividades presencialmente (xerox do livro), 

no CEPAE, na data e hora estipulada pela coordenação. Para ficar por dentro dos 

comunicados e datas, acompanhe o site oficial do CEPAE . 

Atenção: É importante que você participe dos nossos Plantões de 

Atendimentos que ocorrem todas as semanas, na segunda-feira, das 14h às 14h50min, 

via Google Met. Caso tiver alguma dúvida, me mande um e-mail que eu te envio as 

orientações e o link de acesso a videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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 No livro didático resolva os seguintes exercícios: 

• Página 123: n° 1 e 2 

• Página 126: n° 6 e 8 

• Página 127: n° 1, 2, 3 e 4  

• Página 128: n° 5, 6 e 7 

Obs: Caso você for enviar essas atividades por e-mail, tire fotos ou escaneie as páginas do livro. 

Caso você for entregar essas atividades presencialmente, tire xerox das páginas dos livros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalizamos a Escala 2.   

Espero que você tenha gostado  

dos conceitos matemáticos que 

 desenvolvemos nesses roteiros.  

Nos vemos na Escala 3. Até lá! 

Profº. Iury 

 

PARA SABER MAIS! 

Para te auxiliar na resolução do exercício 6 da página 128, acesse o Youtube e assista ao 

seguinte vídeo: 

Conteúdo: Decomposição de números pelo método da adição e da multiplicação 

Título do vídeo: Matemática – Decomposição de números com adição e multiplicação – 
Apostila 5 

Canal no Youtube: Vídeos Complementares 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=QiZbQaDCwLI 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QiZbQaDCwLI
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 3° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 01   

DATA DE ENVIO: 27 de novembro 

DATA DE ENTREGA: 08 de janeiro 

Realizar atividade na semana do dia 04 de janeiro 

Professor: Iury Sparctton    E-mail para contato: iuryabreu@ufg.br 

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Iniciamos a Escala 3. Nos roteiros 

anteriores estávamos construindo os conceitos matemáticos que envolvem a operação 

de multiplicação. Continuaremos a trabalhar esses conceitos. Assim que terminar as 

atividades propostas nesse roteiro, peça ao seu responsável que encaminhe as 

resoluções para o seguinte endereço eletrônico: iuryabreu@ufg.br Peço que, ao enviar 

o e-mail, identifique-se ( no campo Assunto), com nome e turma (exemplo: Pedro_4B).  

Você pode escanear, tirar fotos ou xerox do livro. Lembre-se, o conteúdo das fotos 

precisa estar nítido e legível. Faça as fotos em um ambiente claro e sem flash.  

Sugestão: Aproveite a luz natural do dia para fazer essas fotos.   

Você também poderá entregar essas atividades presencialmente (xerox do livro), 

no CEPAE, na data e hora estipulada pela coordenação. Para ficar por dentro dos 

comunicados e datas, acompanhe o site oficial do CEPAE . 

Atenção: É importante que você participe dos nossos Plantões de 

Atendimentos que ocorrem todas as semanas, na segunda-feira, das 14h às 14h50min, 

via Google Met. Caso tiver alguma dúvida, me mande um e-mail que eu te envio as 

orientações e o link de acesso a videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 

 

 

 

mailto:iuryabreu@ufg.br
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 No livro didático resolva os seguintes exercícios: 

• Página 129: n° 1 e 2 

• Página 133: n° 4  

• Página 136: n° 1 e 2  

• Página 137: n° 3 e 4 

Obs: Caso você for enviar essas atividades por e-mail, tire fotos ou escaneie as páginas do livro. 

Caso você for entregar essas atividades presencialmente, tire xerox das páginas dos livros.  

Desafio: Resolva o exercício 5 da página 133. Depois me conte (nos nossos encontros no Plantão 

de Atendimentos) se você conseguiu resolver esse exercício.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos vemos no roteiro2 Até lá! 

Profº. Iury 

 

PARA SABER MAIS! 

Para aprofundar os seus conhecimentos, acesse o Youtube e assista ao seguinte vídeo: 

Conteúdo: Multiplicação por 10, 100 e 1000 

Título do vídeo: Multiplicação por 10, 100 e 1000 – Ensino Fundamental  

Canal no Youtube: Professor Carlos Pereira 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=xvosgjToJLg 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xvosgjToJLg

