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1) Clara comprou uma agenda por R$ 26,00 e uma lapiseira por R$ 8,00. Quanto recebeu 
de troco se pagou sua compra com uma nota de R$ 50,00? 
 
 
 
 
 

Resposta:_________________________________________________   
 

2) Paulo já possuía R$ 45,00. Sua mãe lhe deu mais R$ 55,00. Quanto lhe falta para poder 
comprar uma bola que custa R$119,00? 
 
 
 
 
 

Resposta:_________________________________________________   
 

3) Renata foi a uma loja e comprou um par de meias por R$ 8,00 e uma blusa que custou 
R$ 31,00 a mais que o par de meias. Voltou para casa com R$ 13,00. Com que quantia 
Renata foi à loja? 
 
 

Resposta:_________________________________________________   
 

4) Qual é a diferença entre a soma do número 580 com o antecessor e a soma do número 
159 com o sucessor? 
 

 

 

                                                                                                                    
 

 
Resposta:___________________________________________________   
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A História de Robin Hood 
 
 

Robin Hood, personagem fictício nomeado como o “Príncipe dos Ladrões”, era 
conhecido por roubar dos ricos para dar para os pobres. 

O príncipe João, irmão do rei Ricardo, estava cobrando muitos impostos sob o pretexto 
de pagar o resgate do rei, que havia sido capturado nas Cruzadas. Apesar do valor do resgate 
já ter sido alcançado, o ganancioso príncipe João continuava explorando o povo da região. 

Não satisfeito com a situação o povo, junto com um grupo de rebeldes, resolveu se 
rebelar contra os desmandos do príncipe. É nesse momento que surge Robin Hood. Ele havia 
lutado nas Cruzadas e acabava de retornar para casa. Logo em sua chegada, depois de um 
longo tempo distante, Robin recebe a notícia da morte de seu pai e da opressão do príncipe 
sobre a aldeia.   Robin então junta-se ao grupo de rebeldes. Para recuperar o dinheiro que o 
príncipe João estava extorquindo do povo, eles decidem usar a mesma estratégia: cobrar 
impostos de quem passava pela Floresta de Sherwood, uma vez que os cobradores de 
impostos eram quem mais faziam essa travessia pela floresta. Robin e seu bando recolhiam 
parte do ouro de quem passava e se tentassem enganá-los dizendo que estava levando menos 
do que realmente tinha, eles ficavam com todo o ouro. 

O ouro recolhido por Robin Hood era em parte devolvido à população da cidade como 
forma de compensar os impostos abusivos cobrados pelo príncipe. A outra parte era guardada 
para pagar o resgate do rei Ricardo. 

O príncipe João muito incomodado com essa situação, uma vez que frustrava seus 
interesses e ganância, oferece um prêmio pela captura de Robin Hood: 500 moedas de ouro 
para quem a realizasse. 

No castelo havia pessoas, como Lady Marian, que simpatizavam com o que Robin Hood 
fazia. Ela dava informações sobre o que o príncipe e o xerife estavam tramando contra Robin. 

Como Robin Hood era um ótimo arqueiro, o príncipe resolveu fazer um torneio de arco e 
flecha para assim tentar capturá-lo. Robin resolve participar do torneio só que disfarçado. No 
torneio, um ex-companheiro de Robin nas Cruzadas e pelo qual nutria certa rivalidade, Hugo, 
está participando do evento e Robin decide desafiá-lo. 

Robin ganhou a competição e o xerife, já desconfiado de quem era realmente o 
participante, anunciou o vencedor: Robin de Loxley. Quando foram levar Robin preso, Hugo 
deu um soco na face dele. 

Enquanto Robin era capturado pelos soldados do príncipe, o Rei Ricardo aparece na 
floresta para os rebeldes. Ele os convence a fazer um ataque surpresa ao castelo no dia do 
enforcamento de Robin Hood. 

Quando Robin foi capturado, a traição de Lady Marian foi descoberta pelo príncipe. 
Então, ele determina que ambos sejam enforcados no mesmo dia. No momento em que Lady 
Marian ia ser enforcada, o Rei Ricardo e os rebeldes começam o ataque. Quando o alçapão se 
abriu, Robin Hood conseguiu lançar uma flecha que partiu a corda que estava no pescoço de 
Lady Marian. 

O ataque foi um sucesso, o Rei Ricardo conseguiu capturar o príncipe João e o xerife. 
Como punição, o príncipe João foi expulso da Inglaterra e perdeu seu título de nobreza. 

Robin e Marian se casam e a ordem é reestabelecida na Inglaterra. 
 

  
Agora, caprichem na produção! 


