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Querido(a) educando(a)

As férias é um período em que relaxamos e recarregamos
nossas energias.
Nas férias de julho muitas vezes não é possível viajar porque
os pais trabalham e não podem tirar férias, mas dá para fazer
muitas coisas.
Abaixo tenho algumas dicas do que você pode fazer nestas
férias:
 Se reúna com colegas e faça uma sessão cinema na sua
casa com direito a pipoca.
 Passeio em parques de diversões.
 Organizar um piquenique em um lugar tranquilo e que você
possa passar o dia brincando.
 Jogos em casa, como xadrez, dama, trilha, dominó, uno, cara
a cara, senha, detetive, war, banco imobiliário, jogo da vida,
bolinha de sabão, bolinha de gude, oficina com sucata,
palavras cruzadas, sudoku,...
 Você pode convidar alguns amigos para dormir em sua casa
e fazer um dia do pijama com direito a desfile e até um
acampamento sem sair de casa.
 Você pode exercitar seu raciocínio jogando jogos on line.
Nas férias dá para fazer bastante coisa, mesmo estando
dentro de casa, mas não podemos esquecer de tudo aquilo que
você já aprendeu neste ano.
Selecionei algumas atividades para que você faça um
pouquinho por dia com muita atenção, capricho e relembre o que
aprendeu.
Aproveite e curta muito!!!
Boas Férias!!!
Prô Sheila
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Mogli é um personagem fictício criado em 1894, pelo
britânico/indiano Joseph Rudyard Kipling.

escritor

Mogli é uma criança selvagem que teria sido criado e
alimentado por uma alcatéia de lobos.
Ele é um grande defensor da natureza e coopera com todos os
seres vivos da floresta.
1) Há quantos anos foi criado o personagem Mogli?

Resposta:____________________________________________________
2) Arme e efetue as operações abaixo.
a) 23.450 + 16.789=

b) 10.000 – 1.899=

c) 1.435 X 8=

d) 678 X 36=

e) 2.456 : 12=

f) 797 : 15=
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3) Encontre o MMC pela fatoração.
a) MMC ( 12, 24)

b) MMC ( 10,9,14)

4) Complete as tabelas.

5) Cristiano passará as férias na casa de sua avó e comprou alguns
presentes para seus familiares. Ele gastou 57 reais no presente da avó,
67 reais no presente do avô, para seu tio Carlos gastou 36 reais e
comprou um presente de 88 reais para seu primo André. Qual foi a
média que Cristiano gastou comprando presentes para seus familiares.

Resposta:_________________________________________________
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Pocahontas é um apelido que significa “criança
mimada”. O seu nome real era Matoaka. A história conta
como ela salvou o herói britânico, John Smith que seria
executado pelo se pai em 1.607. Nessa época, Pocahontas
teria apenas 11 anos de idade.

6) De acordo com que você leu acima, em que ano nasceu Pocahontas?

Resposta:________________________________________________

7) Vamos treinar divisão !
a) 1.245 : 5=

b) 34.890 : 2=

c) 175 : 12=

d) 1.256 : 24=
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8) Encontre o MDC.
a) MDC ( 12, 24 )=
D(12)=_______________________________________________
D(24)=_______________________________________________
MDC=_______________________________________________

b) MDC ( 15, 20 ) =
D(15)=______________________________________________
D(20)=______________________________________________
MDC=______________________________________________
9) José comprou um carro por 42.000 reais, gastou 2.500 em pneus,
700 reais em som e 900 reais em conserto no motor. Ele vendeu o
carro por 47.000. Ele teve lucro ou prejuízo? De quanto?

Resposta:______________________________________________
10) Cálculo mental.
a) 120 X 10=___________
b) 45 X 1.000=__________
c) 60 X 80=_____________
d) 12.000 : 1.000=________
e) 4.500 : 100=__________
f) 36 X 12=_____________
g) 890 : 10=____________
h) 1.200 X 3=___________
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Na África, um leão, Mufasa, comanda os animais como seu rei,
e leva Simba, seu filhote para um passeio pelas Terras do Reino,
ensinando-lhe sobre as responsabilidades de ser um rei, o
companheirismo entre os animais e o ciclo da vida.
O Rei Leão foi lançado em 15 de junho de 1994 e foi sucesso de
bilheteria.

11) Há quantos anos que o filme o Rei Leão foi lançado?

Resposta:____________________________________________

12) Desafio: Resolva as operações começando do centro do espiral.
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Respeitar sua família, seus amigos,
seus professores é um dos valores
que devemos ter diariamente em
nossas vidas.

13) Resolva as expressões numéricas.
a) 100 + 450 : 50 X 17 – 9 X 8=

b) 2.000 + ( 800 : 5 X 32 ) – 453=

c) 300 + [ 70 X ( 360 : 12 X 4 ) ]=

8

14)

a) Múltiplos de 7 menores que 40.
M(7)=___________________________________
b) Múltiplos de 5 maiores que 75 e menores que 100.
M(5)=___________________________________
c) Múltiplos de 4 maiores que 8 e menores que 32.
M(4)= ___________________________________
d) Múltiplos de 6 compreendidos entre 40 e 70.
M(6)=____________________________________
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15) Tania tem que pagar uma conta de R$ 42,80 e outra no valor de
R$ 9,60. Quanto Tania gastará?
(A) R$ 33,20
(B) R$ 52,40
(C) R$ 133,40
(D) R$ 138,80
16) Complete o quadro mágico com os algarismos de 1 a 9. A soma
nas horizontais, nas verticais e na diagonais deverá ser sempre igual
a 15 e não pode repetir número.

17) Escreva as frações correspondentes em cada representação.

Boas Férias!!!
Beijinhos
Prô Sheila
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