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            ENSINO FUNDAMENTAL I            4º  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 QUERIDOS EDUCANDOS DOS 4ºs ANOS, UM SEMESTRE JÁ 
ESTÁ TERMINANDO, E AGORA, AS FÉRIAS NOS TRAZ O SEGUNDO 
SEMESTRE!  

MOMENTO DE DESCANSAR, CURTIR A FAMÍLIA, VIAJAR, 
CONHECER LUGARES E PESSOAS, PARA DEPOIS, QUANDO 
VOLTAR, COMPARTILHAR TUDO COM A SUA TURMA. 
 APROVEITE ESSES DIAS PARA CONTAR E OUVIR HISTÓRIAS, 
IR AO CINEMA COM OS COLEGAS, DANÇAR, IR AO TEATRO, 
BRINCAR,ENFIM...DIVERTIR - SE! 
 MAS, PARA QUE VOCÊ POSSA ESTUDAR UM POUQUINHO 
TAMBÉM, PREPARAMOS UMA ATIVIDADE BEM LEGAL! 

LEIA TUDO COM ATENÇÃO E FAÇA COM MUITO CAPRICHO. 
SABEMOS O QUANTO REVISAR NOSSOS CONHECIMENTOS 
DURANTE AS FÉRIAS É IMPORTANTE. 

O MASCOTE DAS OLIMPÍADAS RIO 2016 ESTARÁ 
PARTICIPANDO DESTE MOMENTO COM VOCÊ, PARTILHANDO 
ALGUMAS AVENTURAS. 
 CONTAMOS COM VOCÊ! 
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        Sou Vinícius, o mascote dos Jogos 
Olímpicos, uma mistura "animal" de todos os 
bichos brasileiros. Nasci da explosão de alegria 
que rolou quando disseram que o Rio ia ser a 
casa dos Jogos Olímpicos, no dia 2 de outubro de 
2009. 

Fui inspirado na fauna brasileira, com 
influências variadas de cultura pop, elementos da 
animação e de personagens de videogame. Sou 
uma espécie de embaixador dos Jogos e tenho o 
papel de disseminar as mensagens do evento e 
os valores do movimento Olímpico para os diversos públicos, 
especialmente para vocês, educandinhos. 

Desta forma, participarei com você de alguns desafios propostos 
pela sua educadora. 

Vamos lá!!!! 
 

1-) Que instrumentos de medida podemos usar para medir 
comprimentos no atletismo na modalidade “Saltos”?  
 

a) (   ) termômetro 

b) (   ) trena 

c) (   ) cronômetro 

d) (   ) metro de madeira 

e) (   ) balança 

f) (   ) fita métrica 
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2-) Escreva por extenso alguns números presentes no Atletismo nas 
provas de maratona e de velocidade.  
 

a) 10 000 –______________________________________________ 

b) 42 180 –______________________________________________ 

c) 3 000 –_______________________________________________ 

d)1 500 –_______________________________________________ 

3-) Para dar a volta completa na Maratona, um atleta percorre  42.180 

metros. Se o atleta percorrer metade dessa distância quanto seria?  
 

DADOS     CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
R.: ______________________________________________________ 
 
4-) Se fosse possível fazer ida e volta desta Maratona, quantos metros 
seriam percorridos?  
 

DADOS     CÁLCULO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.: ______________________________________________________ 
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Sistema de numeração romano 

 

Os números surgiram há 

milhares de anos, talvez 

quando nossos antepassados 

passaram a fazer plantações e 

criar animais. Os primeiros 

registros em contagem foram 

marcas em ossos. 

Com o tempo, os seres 

humanos progrediram e 

criaram sistemas de numeração, isto é, maneiras de representar os números. Um 

dos sistemas de numeração mais antigos é o romano (atualmente Roma é a 

capital da Itália, mas há dois mil anos era a sede de um grande império que 

dominava boa parte da Europa e se estendia até o Egito). No sistema romano os 

números são representados por letras e, ainda hoje, utilizamos este sistema. 

 

5-) Agora que você já recordou algumas informações sobre a história 

dos sistemas de numeração utilizados pelos seres humanos, registre 3 

situações em que utilizamos os algarismos romanos em nosso dia a 

dia. 

_________________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

Jogos Olímpicos da Era Moderna 
 
 

No ano 1896, os Jogos Olímpicos forão 
retomados em Atenas, por iniciativa do francês Pierre 



  

 

 

 

 

5 

de Fredy, conhecido com o barão de Coubertin. Nesta primeira 
Olimpíada da Era Moderna, participam 285 atletas de 13 países, 
disputando provas de atletismo, esgrima, luta livre, ginástica, 
halterofilismo, ciclismo, natação e tênis. Os vencedores das provas 
foram premiados com medalhas de ouro e um ramo de oliveira. 
 

 

6-) Os algarismos romanos são compostos por 7 símbolos diferentes. 

Qual é o valor de cada um desses símbolos?  

I V X L C D M 

       

 

 

7-) Complete a tabela registrando os números que aparecem em 

negrito no texto acima conforme o pedido:  

Escrita por extenso Indo-Arábico Romano 

   

   

   

 
 
 
 
8-) Observe o extrato bancário com os pagamentos que um 
educandinho fará para saber quanto sobrará em sua conta bancária 
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para comprar um ingresso para o jogo de vôlei e depois calcule o que 
se pede. 

a) Quanto o educandinho terá que pagar no total de acordo com o 
extrato?  
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R.: ______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________ 
 

b) Sabendo que o saldo em conta é de R$1.000,95 com quanto 
ficará depois de realizar os pagamentos?  
 

 
 
 
 
 
 

 
R.: ______________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________ 
 

O Brasil teve desempenhos erráticos na sua história nas 
Olimpíadas. Desde uma primeira participação vitoriosa, em 1920, com 
três medalhas – uma de ouro, uma de prata e uma de bronze – até um 
longo período sem subir no lugar mais alto do pódio, entre 1956 e 
1980, o grande salto do país nos jogos veio a partir de Atlanta, em 
1996. 

Desde então, foram sempre, no mínimo, 10 medalhas a cada 
edição, com os melhores desempenhos justamente em 2004, 2008 e 
2012. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9-) Para representar quantas medalhas cada país conquistou é feito 
uma tabela. Assim, como você usa para resolver contas de 
multiplicação e divisão com maior agilidade conhecemos a tabela de 
Pitágoras. Agora, complete a tabela com os resultados das 
multiplicações abaixo.  
 
 

País Ouro Prata Bronze Total 

1º Estados Unidos 46 29 29 104 

2º China 38 27 23 88 

3º Reino Unido 29 17 19 65 

4º Rússia 24 26 32 82 

5º Coreia do Sul 13 8 7 28 

6º Alemanha 11 19 14 44 

22º Brasil 3 5 9 17 
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10-) Resolva mentalmente mostrando que você é um atleta da 
matemática. 
 
a) 3 × 30 = _________ 

b) 2 × 50 = _________ 

c) 4 × 50 = _________ 

d) 10 × 10 = _________ 

 

e) 80 × 20 = _________ 

f) 20 × 5 = _________ 

g) 50 × 10 = _________ 

h) 50 × 5 = _________ 

 

11-) Arme os cálculos e resolva-os descobrindo a possível quantidade 
de atletas participantes das Olimpíadas 2016. 
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a) 212 x 13 =           e) 4 567 x 24 = 

b) 4876 + 2438 =                          f) 45 378 + 32 900 = 

c) 8362 – 5931 =                          g) 4 520 : 5 = 

d) 5803 – 2490 =                          h) 64 236 : 6 = 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

O que é a história do Ciclismo? 
  

O ciclismo é um esporte praticado com a utilização de uma 
bicicleta. Surgiu como esporte no século XIX, na Inglaterra. Faz parte 
dos Jogos Olímpicos desde a primeira edição da era moderna (1896), 
realizada em Atenas. As competições de ciclismo são divididas em três 
modalidades principais: pista, mountain bike, estrada e BMX. 
 

12-) Agora, resolva mais alguns problemas para terminar a tarefa de 
férias. 

 

ESPAÇO PARA CALCULAR: 
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a) Uma loja de esportes tem 13 bicicletas para vender. Cada um 

custa 231 reais. Quanto o dono da loja receberá se vender todas 
as bicicletas?   

 

 

 

 

 

R.: ______________________________________________________ 
 

b) A loja possui no estoque 5 cores diferentes de bicicletas e 3 cores 
de capacetes. Quantas combinações serão possíveis fazer 
usando uma bicicleta  e um capacete?  

 

 

 

 

 

 

R.: _____________________________________________________ 
 

c) Cada capacete custa 89 reais e cada bicicleta 231 reais. Um atleta 
americano  tem 410 reais. Se ele comprar os dois itens quanto 
sobrará de troco?  

 
 
 
 
 
 
R.: _____________________________________________________ 
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Olimpíadas 2016 

O Rio de Janeiro será cidade sede dos Jogos 

Olímpicos de 2016 ou 36ª Olimpíada. A 

decisão foi anunciada em 2 de outubro de 2009, em Copenhague, na 

Dinamarca. A cidade sediará também os Jogos de 2016. 

 Estes Jogos também são chamados de Jogos Olímpicos de 
Verão, já que existe também os Jogos de Inverno, também realizados 
de quatro em quatro anos. 
 Para a realização de um grande evento como as Olímpiadas é 
necessária muita preparação, propiciando uma infraestrutura para a 
realização dos Jogos. Portanto é um projeto de extrema grandeza. 
 Para tal foi criado o Comitê Rio 2016, cujo intuito é organizar os 
primeiro Jogos Olímpicos do Brasil e da América do Sul. A organização 
não tem fins lucrativos. 
 Mais de 140 mil pessoas estarão tomando parte diretamente na 
organização deste evento, sendo 7 mil integrantes do Comitê 
Organizador, 65 mil pessoas contratadas e mais 70 mil voluntários. 
 Os Jogos Olímpicos serão abertos no dia 5 de Agosto de 2016 e 
encerrados no dia 21 de Agosto do mesmo ano. As Paralimpíadas 
serão abertas em 7 de Setembro e finalizadas em 18 de Setembro do 
mesmo ano. 
 A grande cerimônia de abertura ocorrerá no Estádio do Maracanã 
assim como a cerimônia de encerramento. 
1. Como os Jogos estão sendo organizados? 

R:_______________________________________________________

_________________________________________________________ 

 

2. Qual a data de abertura e encerramento? 

R:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

3. Onde será a cerimônia de abertura e encerramento? 

R:_______________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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4.  Procure no dicionário o significado de: 

a) Comitê: _______________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

b) Olimpíada: _____________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

5. Releia o texto e copie: 

a) do 1º parágrafo três substantivos próprios: ___________________ 

_________________________________________________________ 

 

b) do 7º parágrafo todas as palavras acentuadas e classifique-as em 

oxítona, paroxítona ou proparoxítona: __________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

c) do 5º parágrafo todas as palavras com encontro vocálico e 

classifique-os em ditongo, tritongo ou hiato: ______________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

 6.  Os mascotes das Olimpíadas “Tom”  e Paralímpiadas “Vini” 

2016,  homenageiam dois dos maiores nomes da história da música 

brasileira: Tom Jobim e Vinícius de Moraes, 

os principais responsáveis por espalhar no 

mundo inteiro as belezas que o Rio de 

Janeiro tem.  

 Você já ouviu falar sobre esses 

grandes compositores? Converse com os 

seus familiares, pesquise na internet uma 
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obra (música) que se tornou famosa no mundo inteiro. 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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7.  Leia a fichas descritiva do mascote e circule de amarelo todas as 

suas características. 
  

Nasci no dia 2 de outubro de 2009, mas meus anos de vida não 

são contados como os de vocês, então, ninguém sabe bem a minha 

idade. Levo a vida brincando, pulando, correndo e sorrindo por aí, 

igualzinho gente pequena. 

 Eu posso me esticar, me esticar e me esticar o quanto eu quiser. 

Além disso, como sou uma mistura dos animais da fauna brasileira, 

posso fazer tudo de bom que eles fazem: correr mais rápido, pular mais 

alto e ser mais forte. Também sei imitar a voz de qualquer animal – sou 

super-comunicativo! 

 Pratico todos os esportes Olímpicos e minha missão é contagiar o 

mundo com a minha alegria e celebrar a amizade entre os povos nesse 

evento esportivo. 

 

8. Observe a imagem abaixo e faça uma produção de texto com 

começo, meio e fim. E não se esqueça de colocar um título e de fazer 

parágrafos. 
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_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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10.  Observe a imagem abaixo e responda: 

 
a) Que tipo de texto é esse? 

(     ) jornal      (     ) cartaz      (     ) receita 
 

b) Qual é o assunto? 

R:_______________________________________________________

_________________________________________________________ 
 

c) Quais serão os dias e horários do evento? 

R:_______________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
 

d) Qual será o local do evento? 

R:_______________________________________________________

_________________________________________________________ 
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e) Quais são os convidados especiais do evento e qual será o dia e 

horário de suas participações? 

R:_______________________________________________________

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

 

Tocha Olímpica 2016 

 

 A tocha olímpica de 2016 foi criada com as cores do Brasil. Ela mede 

69 cm e pesa entre 1kg e 1,5kg.Produzida em  alumínio reciclado e tem um 

movimento automático. 

 A tocha permanece fechada até receber a chama olímpica, quando se 

expande e exibe todas as suas cores. 

 

Significado de cada parte da tocha olímpica. 

   

O Céu 

 O ponto mais alto da Tocha Olímpica é 

representado pelo Sol, que assim como o brasileiro, 

brilha e ilumina por onde passa. Sua cor remete ao 

ouro, que representa a conquista máxima dos jogos. 

 

 

As montanhas 

 As belezas naturais do Rio, expressa nas 

curvas de seus morros e vales. 

 

 

 

O mar  

 Ondulações azuis, orgânicas e fluídas 

representam o mar, tão presente nas paisagens 

do Brasil e do Rio. 
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 O chão 

 Nossa terra, que faz parte da nossa 

história. Representada pelo calçadão de 

Copacabana, o pedacinho de chão mais 

famoso do Brasil. 

 

 

Foto / ASCOM 

Publicado no Jornal Grande Bahia 

 

Significado dos Anéis Olímpicos: 
Os cinco círculos representam os continentes: 

 

 azul, Europa 
 amarelo, Ásia 
 preto, África 
 verde, Oceania 
 vermelho, America) 

    O entrelaçamento dos anéis representa a união amistosa e pacífica das 
nações. 
Com as cinco cores podem ser compostas todas as bandeiras do mundo. 
Ao criar o símbolo dos jogos, as cidades devem usar os anéis misturados a 
outros elementos. 
 

 

 Que o sentimento olímpico nos traga momentos 

de alegria , felicidade e que a chama da tocha olímpica nos guie e nos 

aqueça . 


