
 

MATEMÁTICA – 3° ESCALA                      ROTEIRO 4 1 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 3° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 04   

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro 

DATA DE ENTREGA: 22 de março 

Realizar atividade na semana do dia 22 de fevereiro 

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

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Nos roteiros anteriores estávamos 

construindo os conceitos matemáticos que envolvem a operação de multiplicação com 

dois algarismos. 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).  

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 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 da videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 
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1) Itamar tem uma distribuidora de água. Ele possui um caminhão que comporta 45 fardos de 

garrafas de água por viagem. Cada fardo possui 1 dúzia de garrafas de água. Sabendo 

disso, responda: 

a) Quantos fardos de garrafas de água esse caminhão comporta por viagem? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

b) O que é um fardo? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

c) Cada fardo possui quantas unidades de garrafas de água? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

d) Quantas unidades de garrafas de água esse caminhão comporta por viagem? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

e) Em uma semana Itamar fez 15 viagens com o caminhão cheio. Quantos fardos de garrafas 

de água foram entregues no total? 
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f) Sabendo que em uma semana Itamar fez 15 viagens com o caminhão cheio, calcule quantas 

unidades de garrafas de água foram entregues ao todo. 

 

 

 

 

 

2) Henrique foi ao sítio e levou 37 sacos de ração para os animais na segunda-feira. Na terça-

feira ele levou o triplo de ração e na quarta-feira foi o quíntuplo. Complete o quadro abaixo 

e diga quantos sacos de ração Henrique levou ao todo. 

 

Segunda-feira Terça-feira Quarta-feira Total 

    

 

 

 

 

 

3) O chefe do José encomendou 15 salgadinhos para cada funcionário, para comemorar a 

meta alcançada na empresa. Se a empresa tem 56 funcionários, quantos salgadinhos foram 

encomendados? 

 

 

 

 

 

Nos vemos no roteiro 5. Até lá! 

Profº. Iury 



 

MATEMÁTICA – 3° ESCALA                      ROTEIRO 5 1 

 

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 3° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 05   

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro 

DATA DE ENTREGA: 22 de março 

Realizar atividade na semana do dia 01 de março 

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

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Nos roteiros anteriores estávamos 

construindo os conceitos matemáticos que envolvem a operação de multiplicação com 

dois algarismos. 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).  

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 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 da videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 3° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 06   

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro 

DATA DE ENTREGA: 22 de março 

Realizar atividade na semana do dia 08 de março 

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

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Nos roteiros anteriores estávamos 

construindo os conceitos matemáticos que envolvem a operação de multiplicação com 

dois algarismos. 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).  

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 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 da videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 
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ATIVIDADES 

1- Com suas palavras, explique o que você entende por Multiplicação. Além disso, comente 

como se faz o processo de cálculo da operação de multiplicação com dois algarismos. Por 

fim, apresente uma situação do cotidiano na qual a operação de multiplicação pode ser 

usada.   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

  Nos vemos no roteiro 7 

Prof.° Iury Sparctton  
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CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA À EDUCAÇÃO 

MATEMÁTICA – 4º ANO – 3° ESCALA 
ROTEIRO DE ATIVIDADES – Nº 07   

DATA DE ENVIO: 22 de fevereiro 

DATA DE ENTREGA: 22 de março 

Realizar atividade na semana do dia 15 de março 

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

Aluno(a): _____________________________________________  Turma: 4º __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá amiguinho(a), espero lhe encontrar bem! Nos roteiros anteriores estávamos praticando 

nosso conhecimento acerca de problemas que envolvem a multiplicação com dois algarismos. Nesse 

roteiro faremos uma pequena revisão de conceitos que vimos em escalas anteriores. Fique atento aos 

exercícios, pois eles exigem interpretação de texto. 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).  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 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 da 

videoconferência. 

Tudo certo? Então vamos lá! 

Prof. Iury Sparctton 
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As atividades abaixo são atividades de revisão de todo o conteúdo que estudamos até agora. 

Vamos ver se você está atento(a) a todos os conceitos matemáticos trabalhados nas últimas 

escalas. Resolva os exercícios com atenção, pois eles necessitam de interpretação de texto. Se 

sentir necessidade, peça auxílio de algum familiar para compreender o que os exercícios estão 

propondo. Caso ainda estiver em dúvida, pergunte ao professor Iury, no dia dos Atendimentos 

Síncronos, que ocorrem toda segunda-feira, das 14h às 15h. Lembre-se de colocar a resolução do 

exercício (cálculos) ao lado da resposta final.  

1) Qual o número formado por metade de 1 dezena de milhar, mais a metade de 1 centena, 

mais 5 dezenas? Marque a alternativa correta: 

a) (   ) 5550 

b) (   ) 5100 

c) (   ) 5055 

d) (   ) 5010 

 

2) Um farmacêutico teve um gasto de R$ 1487,00 na compra de remédios para revender. Ele 

conseguiu vender todos esses remédios e recebeu R$ 3500,00 com a venda. Ele teve lucro 

ou prejuízo? De quanto? 

 

 

 

3) Ana tinha uma certa quantia. Além do dinheiro que ela já tinha, ganhou mais R$ 75,00 de 

seu pai e ficou com um total de R$ 108,00. Quanto Ana tinha antes do seu pai lhe dar 

dinheiro? 
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4) Rodrigo tinha uma certa quantia em dinheiro, comprou um livro por R$ 28,00 e ficou com R$ 

75,00. Quanto Rodrigo tinha? 

 

 

 

5) Alex fez uma viagem com a família. Antes de sair, ele marcou a quilometragem do carro: 

8765 km. Na chegada, de volta para casa, observou quanto o hodômetro (marcador de 

quilometragem) marcava: o marcador estava com 9003 km. Quantos quilômetros foram 

percorridos nessa viagem?  

 

 

 

6) Responda: 

a) O que é quilômetro?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

b) Quantos quilômetros existem entre Goiânia e Anápolis? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

c)  Quantos quilômetros existem entre Goiânia e São Paulo (Capital)? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

d) Qual cidade está mais distante de Goiânia: Anápolis, São Paulo ou Salvador? Por quê? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


