
Classificação:               Classificação: 

 

Viajando com a matemática – 4º Ano 

Nome: ___________________________________________________________ 

Livro: ____________________________________________________________ 

Autor (es): ________________________________________________________ 

Data da viagem: ______/______/____________ 

Atividade 1: Já deves ter reparado que, na escola, há meninos ao teu lado com 

jeito para escrever, alguns preferem desenhar e outros gostam de calcular e 

trabalhar com os números. 

a) Escreve a representação matemática dos números que se seguem. 

 Classe dos 

milhões 

Classe dos 

milhares 
Classe das 

unidades 

 C D U C D U C D U 

Cento e quinze milhares e nove 

unidades 

         

Dois milhões, setenta e dois mil, 

seiscentos e vinte e três 

         

Quatro dezenas de milhão, cinco 

centenas de milhar e trinta unidades 

         

Mil cento e quarenta e oito centenas 

de milhar e trezentas e seis unidades 

         

 

b) Escreve a leitura do maior número representado na tabela anterior por ordens e 

por classes. 

 

Por ordens: _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Por Classes: ______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Atividade 2: Na escola do Joel há alunos que gostam de desenhar, outros de 

dançar, certos alunos gostam de cantar e alguns de inventar. Os alunos que 

gostam de desenhar são 279, os que preferem dançar são 186, o número de 

alunos que gostam de cantar é a terça parte do número de alunos que gostam de 

desenhar e os que gostam de inventar são o dobro dos que preferem dançar.  

a) Quantos alunos tem a escola do Joel? 

 

 

 

 

 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

b) Qual é a diferença entre o número de alunos que gostam de inventar e o 

número de alunos que gostam de cantar? 

 

 

 

 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

Atividade 3: A avó do Joel tem dom de doceira e faz uns biscoitos deliciosos.  

No aniversário do seu neto, ela fez 3 sacos de biscoitos para o Joel levar para a 

escola e repartir igualmente pelos seus colegas de turma. Cada saco continha 38 

biscoitos.  

a) Quantos biscoitos deu o Joel a cada um dos seus 22 colegas?    

 

 

 

 

 

 

R: _______________________________________________________________ 

 

b) Após o Joel ter repartido igualmente os biscoitos pelos colegas, quantos 

restaram? 

__________________________________________________________________ 


