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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA DO 4º ANO 

 



 

 

 



 

 

3) SITUAÇÕES-PROBLEMA. 

a) Em um zoológico havia 50 coelhos, 30 tartarugas e 80 pardais. Quantos 

animais  tem ao todo? 

b) Uma tartaruga fez uma desova, onde nasceram 1230 filhotes, mas até eles 

chegarem ao mar, alguns não resistiram ou foram  comidos por outros animais. 

Então, dessa desova só  300 sobreviveram. Quantos filhotes morreram nesse 

trajeto? 

c) Em uma fazenda havia 730 cabeças de gado, o dono vendeu 70 e morreram 

17. Quantas cabeças de gado tem agora? 

 

 

 



ATIVIDADES DECIÊNCIAS DO 4º ANO 

 

3 De acordo com o texto “A Tartaruga e o coelho” vamos exercitar. 

a) Retire do texto os animais que aparecem. 

4) Dos animais do texto quais são: 

Selvagens-_________________________________________________________________________________ 

Domésticos-_______________________________________________________________________________ 

5) Escreva o nome de cinco animais domésticos de nossa região e 5 selvagens 

também de nossa região. 

6) Recorte 2 figura de cada e cole-as nas colunas corretamente. 

Animais selvagens                                                         Animais domésticos 

7) Faça a ilustração de um animal doméstico que você gostaria de ter como 

animal de estimação. 

 

 

 



ATIVIDADES DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 



 

De acordo com o texto a Tartaruga e o coelho marque a resposta certa. 

a- Os índios saíram para caçar, então dos animais do texto qual deles você acha 

que é mais difícil encontrar. 

(    ) pardal           (     ) tartaruga       (    ) coelho 

b- Na sua opinião os índios caçam para . 

(    ) prender os animais em cativeiro.  (    ) para se alimentarem 



ARTE 

1)Você é criativo , então agora com o funda de uma garrafa pete produza 

uma tartaruga bem bonita. 

    

OBS: Isso ai é apenas uma ideia, mas você pode criar a sua. 


