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01. O artista alemão Albrecht Dürer (1471-1528) é 

muito conhecido por suas xilogravuras* ricas em 
detalhes e tornou-se famoso na Europa ainda 
muito jovem. Uma de suas obras mais famosas é 

Melancolia I, de 1514. Nela, é possível ver um 
quadrado mágico com 4 colunas e 4 linhas. Num 

quadrado mágico, a soma dos números em cada 
linha, coluna ou diagonal é sempre a mesma. No 
quadrado mágico da obra de Albrecht Dürer, a 
soma é 34: 

 
Reproduza em seu caderno o quadrado mágico a 
seguir e complete-o. 
 

 
 

*Xilogravura: técnica de fazer sobre madeira 
figuras em relevo e, após pintá-las, reproduzi-las 

numa folha de papel. 
 
02. Em uma adição de três parcelas, a primeira vale 

1.130, a terceira é o sucessor de 3.216 e a soma 
é 10.500. Qual é o valor da segunda parcela? 

 
03. Catarina, filha de Marília, tem de resolver 

questões de Matemática e pediu ajuda à mãe. 
Vamos resolver as questões também? 
a) Em uma adição, se aumentarmos 16 

unidades na primeira parcela e diminuirmos 
12 na segunda, a soma aumentará ou 
diminuirá? Quanto? 

b) Em uma subtração, se acrescentarmos 15 
unidades ao minuendo e 10 unidades ao 
subtraendo, o resto aumentará ou diminuirá? 
Quanto? 

c) Em uma subtração, se aumentarmos 20 
unidades no minuendo e diminuirmos 30 
unidades no subtraendo, o resto aumentará 

ou diminuirá? Quanto? 
 

04. Numa adição de três parcelas, a primeira é 18, a 
segunda é o dobro da primeira e a terceira é o 
triplo da segunda. Qual é a soma? 

 

05. Doze pessoas ganharam na loteria. O prêmio foi 

repartido assim: 
 

• três pessoas receberam R$ 100.264,00 cada 
uma; 

• duas pessoas receberam R$ 74.466,00 cada 
uma; 

• as demais receberam R$ 32.182,00 cada 

uma. 
 

Qual foi o total do prêmio? 
 
06. Descubra os algarismos A, B e C e responda: 
 

 
 

Quanto é (A + B) x (C – B)? 
 

07. Para que respondessem a um questionário de 48 
perguntas, a professora decidiu repartir os 30 
alunos em grupos de 6 alunos. 

a) Quantos grupos foram formados? 
b) Cada aluno do grupo deveria responder à 

mesma quantidade de questões. Quantas 
questões cada aluno respondeu? 

 
08. Com os algarismos 1, 3, 6 e 7, forme dois 

números de dois algarismos cada, sem repetição, 

de modo que o produto deles seja o maior 
possível; 

 
 


