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MATEMÁTICA 

 

1) Observe as sequências abaixo. 

 

M(4) = 0,4,8,12,16,20,24,28,32,36,40,44,48,52,56,60... 

M(6) = 0,6,12,18,24,30,36,48,54,60... 

 

Responda: 

 

A) Além do zero, há mais números que aparecem simultaneamente nas duas sequências? 

Quais? ___________________________________________ 

 

B) Continue escrevendo os múltiplos de 4 e de 6 até 100.   

__________________________________________________ 

 

C) Você encontrou mais algum(ns) múltiplo(s) comum(ns) a 4 e a 6? Qual(is)? 

__________________________________________________ 

 

D) Você pode determinar o MAIOR múltiplo comum a 4 e a 6? Por quê? 

__________________________________________________ 

 

E) Qual é o menor múltiplo comum (mmc) entre 4 e 6? 

__________________________________________________ 

 

F) Escreva os dez primeiros múltiplos de 6 e 9 e determine o menor múltiplo comum (mmc) 

aos dois números. 

__________________________________________________________ 

 

G) Faça o mesmo (como está na letra F) com os números 10 e 12. 

           __________________________________________________________ 
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2) Determine o mmc dos números a seguir: 

 

         A) 10 e 15 = _____ 

         B) 6 e 8 = _____ 

         C) 12,15 e 18 = _____ 

         D) 20, 21 e 28 = _____ 

 

3) Resolva: 

 

A) Três navios fazem viagens entre dois portos. O primeiro a cada 4 dias, o segundo a cada 6 

dias e o terceiro a cada 9 dias. Se esses navios partirem juntos, depois de quantos dias voltarão 

a sair juntos, novamente?   

 

Resposta: __________________________________________ 

 

B) Em uma casa há quatro lâmpadas, a primeira acende a cada 27 horas, a segunda acende a 

cada 45 horas, a terceira acende a cada 60 horas e a quarta só acende quando as outras três 

estão acesas ao mesmo tempo. De quantas em quantas horas a quarta lâmpada vai acender? 

 

Resposta: __________________________________________ 

 

C) Alguns cometas passam pela terra periodicamente. O cometa A visita a terra de 12 em 12 

anos e o B, de 32 em 32 anos. Em 1910, os dois cometas passaram por aqui. Em que ano os 

dois cometas passarão juntos pelo planeta novamente?  

 

Resposta: __________________________________________ 

 

D) Em uma árvore de natal, três luzes piscam com frequência diferentes. A primeira pisca a cada 

4 segundos, a segunda a cada 6 segundos e a terceira a cada 10 segundos. Se, num dado 

instante, as luzes piscam ao mesmo tempo, após quantos segundos voltarão, a piscar juntas? 

 

Resposta: __________________________________________ 
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ENGLISH CLASS 

 

Teacher Fernando 

FATHER‟S DAY 

 

Neste domingo, dia 09/08/20, é comemorado o ‘Father’s Day’ (Dia dos Pais). Para celebrar essa 

data muito especial, vamos fazer uma surpresa para o ‘Dad’ (papai). 

 

1) Father‟s Day Song – Assista ao vídeo e cante a música para o seu Dad. ‘I Love My Daddy’: 

https://youtu.be/Tm4jDxUqQgg  

Acompanhe a letra da música para te ajudar: 

 

I love my daddy, I love my daddy 
I love my daddy, yes I do. 
Here's a kiss and a hug for you 
Thank you daddy for all you do 
Happy Father's Day, Happy Father's Day 
Happy Father's Day, I love you. 
 
I love my daddy, I love my daddy 
I love my daddy, yes I do. 
Here's a kiss and a hug for you 
Thank you daddy for all you do 
 
Happy Father's Day, Happy Father's Day 
Happy Father's Day, I love you. 
 
Happy Father's Day, I love you. 

 

2) Father‟s Day Card – Vamos fazer um lindo cartão para o ‘Dad’. 

- Em uma folha, escreva a frase “Happy Father‟s Day” (Feliz dia dos Pais). 

- Depois, faça um desenho do seu pai como um superhero (super-herói). 

- Embaixo do desenho, escreva a segunda frase: „Dad, you are my superhero.‟ (Papai, você é meu 

super-herói). 

- Entregue o cartão para o seu ‘Dad’. 

 

 

https://youtu.be/Tm4jDxUqQgg

