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Pista de corridas
O tempo recorde para esta pista é 2 minutos e 30 segundos. Soma o tempo escrito 
nas bandeiras. Será que o corredor bateu o recorde? Responde, desenhando um 
círculo no sinal que está no final da página.
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Folha de Ajuda

Coordenadas
Coordenadas são pares de números que se referem 
a um ponto de uma grelha, por exemplo (2,3).  
O primeiro número representa a distância para  
a esquerda ou para a direita, o segundo número 
para cima ou para baixo.

Ângulos
Um ângulo é a quantidade de rotação entre duas 
linhas que se juntam num ponto. Os ângulos 
medem-se em graus (o). 
São:

Assim, 15 pessoas de um total  
de 45 é um terço. 360 ÷ 3 = 120, 
logo esse grupo de pessoas  
é representado no gráfico com 
um ângulo de 120o.

360o em uma 
volta completa 

(um círculo)

180o em metade  
de uma volta  
(uma reta)

90o em  
um quarto  

de volta

120˚

Imagem em espelho
Designa-se por vezes uma linha de simetria  
por linha espelho. Um dos lados deve ser  
o reflexo do outro. A grelha abaixo mostra-te 
um exemplo de um desenho que tem uma 
linha espelho traçada a meio. 

Áreas
A área de uma figura (em unidades ao quadrado) é 
a quantidade de espaço que ocupa. Para calculá-la, 
multiplica-se o comprimento pela largura. 

Nesta figura é 21 unidades ao quadrado (3 x 7).

7 unidades

3 unidades

Perímetros
O perímetro de uma figura é o comprimento 
total da linha que o define. 

O perímetro desta figura é de 20 unidades  
(7 + 3 + 7 + 3). 

7 unidades

3 unidades
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Gráfico circular
Um gráfico circular usa ângulos para apresentar 
informação. Um círculo é dividido em secções  
para representar frações de um todo.

3

Sim/Não



Quinta dos quatro
Escreve os números 1, 2, 3 ou 4 nos quadrados vazios sem os repetires em 
linha ou coluna alguma. A soma dos números de cada um dos conjuntos 
delineados tem de ser igual ao número que vês no canto desse conjunto.
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Trituradora de números
O que acontece ao número de cada caixa ao longo do percurso dentro da 
máquina? Escreve os números resultantes nas respetivas caixas, em baixo. 
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24

÷ 8

72 64 40

× 6
+ 9



Viagem de piratas
O Dragão Negro navega rumo à Baía do Tesouro, mas há muitos obstáculos 
ao longo do caminho. Cada obstáculo vai atrasá-lo um certo tempo.  
Usa as chaves para somares os minutos e descobre qual a rota mais rápida. 
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Baía do 
Tesouro

14 minutos

Dragão Negro

23 minutos 19 minutos 29 minutos


