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SEMANA DE REVISÃO 

Quarta-feira 

 

Orientação: Observe as imagens e responda as questões no caderno. 
 

1) Os jornais apresentam, diariamente, previsões para o tempo e para a temperatura. A figura 
abaixo foi recortada de um jornal de grande circulação. Analise-a: 

 
A. Que informações podem ser obtidas ao realizarmos a 

leitura dessa imagem? 

 

 

B. A que período do mês essa previsão se refere? 
 
 

C. O que indicam as setas apontadas para cima? 
 
 

D. E as setas apontadas para baixo? 
 
 

E. Nesse período, qual foi a temperatura mais baixa? 
 
 

F. Em qual desses dias ocorreu à temperatura 

mais alta? 

 

G. De quanto foi essa temperatura? 
 
 

 

Orientação: Copie a tabela e responda as questões no caderno. 

2) Os alunos de uma escola responderam a uma pesquisa da cantina sobre sucos preferidos. Cada 
um indicou apenas um suco e o resultado foi registrado numa tabela, que está incompleta. 
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b) O que indica cada uma das colunas? 
 

 

c) Quais as informações que estão faltando nessa tabela? 
 
 

d) É possível encontrar os números que estão faltando? 
 

 

e) Quais são eles? 
 
 

f) Como você fez para obter esses números? 
 

 

Orientação: Leia o texto, observe a imagen, faça a tabela e responda  no caderno. 

3) Para a Feira de Ciências da escola, o grupo de Júlio visitou o Instituto Butantan e organizou as 
informações em cartazes: 

 

Informações sobre algumas espécies: 
 

• A cobra salamanta tem 130 cm a menos que a surucucu. 

• A cobra cascavel tem 30 cm a mais que a salamanta. 

• A jararaca-verde tem metade do comprimento da cascavel, mais 5 cm. 

• A cobra-d’água possui 30 cm a mais que a jararaca-verde. 

• A boipeva tem 20 cm a menos que a cobra-d’água. 
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a) Qual o título da tabela? 

cm 
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1) Calcule o dobro de: 

a) 4=     

b) 9=      

c) 22=    

 

 

d) 15=    

e) 11=    

f) 42=    

 

 

g) 31=    

h) 18=    

i) 75=     
 

 

2) Complete as sequências com o dobro do número anterior: 

 
a) 3, 6, , , , , 192 

 

b) 5, 10, , , , , 320 
 

c) 10, 20, , , , , 640 
 

d) 8, 16, , , , , 512 
 

e) 2, 4, , , , , 128 

 

3) Calcule o triplo de: 

a) 5=    

b) 30=    

c) 18=    

 

d) 21=    

e) 42=    

f) 50=    

 

g) 45=    

h) 17=    

i) 62=    
 

 

4) Complete as sequências com o triplo do número anterior: 

a. 1, 3, , , , , 729 

b. 2, 6, , , , , 1.458 

c. 5, 15, , , , , 3.645 

 
 

Resolva as situações problemas: 

 
 

5) Uma fábrica produz pneus de carros. Ela deve produzir pneus para 288 carros neste mês. 
Quantos pneus a fábrica deverá produzir? 

 
 
 
 
 

Resposta: . 
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Tipo de Bolo 

• Chocolate 

• Baunilha 

• Limão 

• Coco 

Tipo de Recheio/Cobertura 

• Morango 

• Chocolate 

• Maracujá 

• Doce de leite 

 

6) Vivi vende cupcakes em sua casa. Muitas pessoas acham os cupcakes de Vivi uma delícia. O 

cliente pode escolher o tipo de bolo e o recheio/ cobertura. Veja só as opções que ela oferece: 

 

 

Orientação: No seu caderno responda a situação abaixo. 

 
Vamos descobrir quantas combinações diferentes é possível fazer com as opções de Vivi. 

Organize a tabela abaixo com os nomes dos tipos de bolo e dos recheios / coberturas, 
demonstrando a quantidade de combinações possíveis. 
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