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NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____

2)Quantos meses faltam para chegar a outubro? 

3) Se a cada mês o parque receber 100 visitantes até outubro, quantos terá no total 
até lá? (na cena do jogo, considere que você ainda está no início do mês, ou seja, dia 01 de abril)

4) Se o objetivo do parque é conseguir 700 pessoas até o final de Outubro do ano 2, 
você acha que este jogador conseguirá cumprir o seu objetivo?

1) Leia a imagem com o seu grupo.
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3) Se a cada mês o parque receber 100 visitantes até outubro, quantos terá no total 
até lá? (na cena do jogo, considere que você ainda está no início do mês, ou seja, dia 01 de abril)

4) Se o objetivo do parque é conseguir 700 pessoas até o final de Outubro do ano 2, 
você acha que este jogador conseguirá cumprir o seu objetivo?

1) Leia a imagem com o seu grupo.F1 F1



NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____

1) Veja a imagem abaixo, depois 
responda às questões :

a) Qual é o nome do brinquedo de 
cor vermelha e amarela?

_________________________

b) Sabendo que em cada 
banco da roda-gigante carrega 
duas pessoas, quantas 
pessoas ocuparão 5 bancos?

d) Quantas pessoas você acha 
que a roda-gigante carrega no 
máximo?

  c) Quantas pessoas ocuparão 
10 bancos?

d) Quantas canoas preciso ter 
para que 16 pessoas possam 
brincar ao mesmo tempo no 
lago?

F2
NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____
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para que 16 pessoas possam 
brincar ao mesmo tempo no 
lago?

F2



NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

1) Quatro pessoas estão jogando Roller Coaster, cada uma 
delas construiu um Navio Pirata e conseguiu atrair para 
seu parque cinco novos visitantes. Sendo assim, com 
quantos visitantes ficou cada parque?

+5

F
3

2) Depois, cada jogador construiu o Escorregador em 
Espiral e ele fez mais sucesso: atraiu mais 10 visitantes! 
Quantas pessoas cada parque tem agora?

+10ANTES DEPOIS

1) Quatro pessoas estão jogando Roller Coaster, cada uma 
delas construiu um Navio Pirata e conseguiu atrair para 
seu parque cinco novos visitantes. Sendo assim, com 
quantos visitantes ficou cada parque?

+5

2) Depois, cada jogador construiu o Escorregador em 
Espiral e ele fez mais sucesso: atraiu mais 10 visitantes! 
Quantas pessoas cada parque tem agora?

+10ANTES DEPOIS
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NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

1) Leia a quantia de dinheiro em cada caso e enumero os 
valores na ordem do menor valor para o maior. Use os 
numerais de 1 a 6 para identificar a ordem crescente.

F
4 1) Leia a quantia de dinheiro em cada caso e enumero os 

valores na ordem do menor valor para o maior. Use os 
numerais de 1 a 6 para identificar a ordem crescente.
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NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

49 visitantes

79 visitantes

89 visitantes

69 visitantes

99 visitantes

39 visitantes

9 visitantes

109 visitantes

139 visitantes

199 visitantes

+1

1) Observe o número de visitante e acrescente 1 para 
cada caso.

F
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79 visitantes
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+1

1) Observe o número de visitante e acrescente 1 para 
cada caso.
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NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

No parque há 5 barracas de camisetas.

1) Quanto foi gasto para montagem das barracas?

2) Considerando que antes da compra das barracas, eu 

tinha                                      , quanto me sobrará? 

No parque há 5 barracas de camisetas.

1) Quanto foi gasto para montagem das barracas?

2) Considerando que antes da compra das barracas, eu 

tinha                                      , quanto me sobrará? 
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NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____
Observe o jogo de Rose. F7

1) Quantos brinquedos possui este parque?

2) Quantas pessoas estão brincando no total?

3) Quantas pessoas não estão brincando?

Observe o jogo de Rose.

1) Quantos brinquedos possui este parque?

2) Quantas pessoas estão brincando no total?

3) Quantas pessoas não estão brincando?

F7



NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____
F8

Beto ouviu a sugestão de Pedro e comprou para o seu parque um Quiosque 
de Informações, pois esta barraca vende guarda-chuvas!

Xi…. Lá vem 
chuva por  aí!

Os visitantes do meu 
parque não vão 
querer entrar nos 
brinquedos! 

Beto, por que você não aproveita 
e vende guarda-chuvas no seu 
parque!?

1) Por quantos euros Beto está vendendo o guarda-chuva?

2) Qual é o lucro por guarda-chuva vendido?
Busque entender com seu grupo a razão disso.

3) Sabendo que neste dia de chuva Beto vendeu 14 guarda-chuvas, 
quanto lucrou? (fazer no verso)
Educador fazer com o grupo “E se fosse…” para testar novas possibilidades.

NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____
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M1
NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____

José ficou chateado porque as pessoas não queriam subir na sua 
Roda-Gigante! Então, foi ver o que os visitantes estavam pensando:

Por que eles não querem subir na roda gigante?

________________________________________________

José foi pesquisar sobre o assunto no Google, e veja o que 
encontrou no site Tecmundo: 

Além dos três visitantes, outros onze visitantes não subiram na 
roda-gigante de José. Se José estava cobrando três euros por 
pessoa, calcule quanto dinheiro ele perdeu!

O uso de equipamentos elétricos em ambientes úmidos 
ou molhados é um perigo eminente. Como se sabe, a 
água é um ótimo condutor de energia e você, por 
descuido, pode tocar ou usar estes aparelhos com o 
corpo molhado, por exemplo, aí o choque será 
inevitável.
FONTE: 
www.tecmundo.com.br/televisao/2564-evitando-acident
es-eletricos.htm

M1
NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____
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M2
NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____

1) Observe a imagem abaixo

a) Quantos euros gastou para comprar o caminho de entrada?

b) Quantos euros gastará para comprar o caminho de saída?

c) Considerando o custo deste brinquedo de € 450,00, calcule quantos 
euros o jogador tinha antes de comprá-la.

M2
NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____

1) Observe a imagem abaixo

a) Quantos euros gastou para comprar o caminho de entrada?

b) Quantos euros gastará para comprar o caminho de saída?

c) Considerando o custo deste brinquedo de € 450,00, calcule quantos 
euros o jogador tinha antes de comprá-la.



NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

1) Leia o valor destes brinquedos. E a quantia em dinheiro e 
de visitantes do parque de diversões do Mário..

2) Após comprar o brinquedo mais caro, com quanto ficará?

3) Com a montagem destes brinquedos, o número de 
visitantes irá dobrar, assim, quantos visitantes terão no 
parque?

M3
1) Leia o valor destes brinquedos. E a quantia em dinheiro e 
de visitantes do parque de diversões do Mário..

2) Após comprar o brinquedo mais caro, com quanto ficará?

3) Com a montagem destes brinquedos, o número de 
visitantes irá dobrar, assim, quantos visitantes terão no 
parque?

M3



NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

1) Para aumentar o número de visitantes, você pode 
investir em comidas. Analise esta sugestão de 
planejamento!
- Comprar três barracas de cachorro-quente.

- Comprar duas barracas de supersanduíche.

- Comprar dez barracas de refrigerante.

1) a. Quanto irá gastar?

1) b. Quanto te sobrará? Considerando que tenha
em caixa. 

NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____
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NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

O parque está muito sujo!!! Vamos planejar a contratação de 
funcionários de limpeza?! 

Visitantes N. de funcionários

348

1.220

542

723

800

1480

27

2050

M5

Que tal contratar 1 funcionário para cada 100 visitantes? 
Descubra quantos funcionários devem ser contratados em 
cada caso.

O parque está muito sujo!!! Vamos planejar a contratação de 
funcionários de limpeza?! 
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800
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2050

M5

Que tal contratar 1 funcionário para cada 100 visitantes? 
Descubra quantos funcionários devem ser contratados em 
cada caso.



NOME:__________________________ DATA: _____/_____/_____

1) O brinquedo 

Spiral Hedges 

está em pleno 

funcionamento! 

Leia os 

pensamentos 

dos visitantes 

ao lado e veja as 

informações do 

brinquedo 

abaixo:

1 – Quantas pessoas reclamaram desse brinquedo?

2 – Quantas pessoas brincariam em 2 horas no Spiral Hedges? E em 3? E em 10? (se não 

couber abaixo, use o verso)

NOME:__________________________ DATA: _____/_____/_____
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M6 M6



NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

M
7

M
7

Cada animador custa R$ 55,00 por mês. Quanto pagarei 
por mês em cada caso?

Cada animador custa R$ 55,00 por mês. Quanto pagarei 
por mês em cada caso?



NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____M
8

Sabendo que cada mecânico custa 80 euros por mês, quanto o 
jogador acima está gastando por mês com eles?

Os mecânicos são responsáveis por consertarem os brinquedos 
quebrados, além de fazerem manutenção periódica nos brinquedos.

E se fossem mais mecânicos? Responda no verso, seguindo as 
sugestões do educador.

NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____M
8

Sabendo que cada mecânico custa 80 euros por mês, quanto o 
jogador acima está gastando por mês com eles?

Os mecânicos são responsáveis por consertarem os brinquedos 
quebrados, além de fazerem manutenção periódica nos brinquedos.

E se fossem mais mecânicos? Responda no verso, seguindo as 
sugestões do educador.



NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____
Alfredo começou o seu parque construindo dois brinquedos. Quanto gastou no 
total, considerando também a estrada, as plantas e os bancos? (use o verso)

NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____
Alfredo começou o seu parque construindo dois brinquedos. Quanto gastou no 
total, considerando também a estrada, as plantas e os bancos? (use o verso)



NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____
1) Leia a imagem com o seu grupo.

Faça uma lista de brinquedo que o dono do parque deve construir para 
atender o pedido deste visitante.
_______________________     _______________________ 

_______________________     _______________________ 

_______________________     _______________________ 

Quanto o dono do parque gastaria se construísse este brinquedos?

D2

NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____
1) Leia a imagem com o seu grupo.

Faça uma lista de brinquedo que o dono do parque deve construir para 
atender o pedido deste visitante.
_______________________     _______________________ 

_______________________     _______________________ 

_______________________     _______________________ 

Quanto o dono do parque gastaria se construísse este brinquedos?

D2



NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____
Jeferson quer construir essa montanha-russa em seu parque. D3

Neste cenário não se pode cobrar ingressos dos brinquedos, apenas para entrar no 
parque. Considerando isso, quantas pessoas precisarão entrar no parque para 
Jeferson recuperar o dinheiro que quer gastar na montanha-russa?

NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____
Jeferson quer construir essa montanha-russa em seu parque. D3

Neste cenário não se pode cobrar ingressos dos brinquedos, apenas para entrar no 
parque. Considerando isso, quantas pessoas precisarão entrar no parque para 
Jeferson recuperar o dinheiro que quer gastar na montanha-russa?



NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____
Luciano gastou 424 euros para fazer esse Kamikase abaixo. D4

1) Calcule quantos ingressos 
precisará vender para 
recuperar o investimento.

2) E se o ingresso custasse três euros? Quantos ingressos precisaria vender para 
recuperar o investimento?

NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____
Luciano gastou 424 euros para fazer esse Kamikase abaixo. D4

1) Calcule quantos ingressos 
precisará vender para 
recuperar o investimento.

2) E se o ingresso custasse três euros? Quantos ingressos precisaria vender para 
recuperar o investimento?



NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____
Juliano tem em vista a possibilidade de pegar algumas moedas, como na 
imagem acima. Se Juliano pegasse:
 

M
1

NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____
Juliano está jogando Hill Climb. Se ele conseguir pegar as moedas antes de 
acabar o combustível, com quanto ficará no total?

- as duas primeiras moedas quanto ele somará?                         quanto ele somará?

- e se fossem 
 

- e se fossem 
 

- e todas:

M
5



1-Observe o Navio Pirata de Marina:

a) O “grande navio pirata de balanço” tem capacidade para 16 pessoas por volta e 
na fila tem 77 pessoas aguardando para brincarem nele. Quantas voltas este 
brinquedo terá que dar para que todos brinquem no navio pirata?

b) Se o ingresso está em 6,80 euros, calcule quantos euros Marina lucrará 
com essas pessoas. Use o verso da folha.

D
6

NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

1-Observe o Navio Pirata de Marina:
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na fila tem 77 pessoas aguardando para brincarem nele. Quantas voltas este 
brinquedo terá que dar para que todos brinquem no navio pirata?

b) Se o ingresso está em 6,80 euros, calcule quantos euros Marina lucrará 
com essas pessoas. Use o verso da folha.

NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____
D
6



1- Observe a imagem abaixo referente ao parque da Paula e responda. D
7

NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____

1 – Qual o custo do brinquedo por hora?

2 – Quantos ingressos precisaria vender para pagar o custo por hora?

3 – Considerando que o brinquedo vende 816 euros em ingressos por 

hora, calcule o número de ingressos este brinquedo vende por hora.

4 – Considerando o dinheiro recebido coma  venda de ingressos e o 

custo do brinquedo, explique o que significa no quadro o BENEFÍCIO.

1- Observe a imagem abaixo referente ao parque da Paula e responda. D
7

NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____

1 – Qual o custo do brinquedo por hora?

2 – Quantos ingressos precisaria vender para pagar o custo por hora?

3 – Considerando que o brinquedo vende 816 euros em ingressos por 

hora, calcule o número de ingressos este brinquedo vende por hora.

4 – Considerando o dinheiro recebido coma  venda de ingressos e o 

custo do brinquedo, explique o que significa no quadro o BENEFÍCIO.



Os visitantes estão com sede e José está vendendo refrigerantes! D
8

NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____

1) Qual é o preço da bebida?

2) Qual é o benefício por artigo vendido?

3) Isso significa que José compra cada 
bebida do fornecedor por quanto?

4) Se estou vendendo 168,30 euros por hora em refrigerantes, calcule 
quantas pessoas estão bebendo refrigerantes no meu parque por hora 
(considere que cada visitante compra apenas um refrigerante).

168,30

Os visitantes estão com sede e José está vendendo refrigerantes! D
8

1) Qual é o preço da bebida?

2) Qual é o benefício por artigo vendido?

3) Isso significa que José compra cada 
bebida do fornecedor por quanto?

4) Se estou vendendo 168,30 euros por hora em refrigerantes, calcule 
quantas pessoas estão bebendo refrigerantes no meu parque por hora 
(considere que cada visitante compra apenas um refrigerante).

168,30



D9
NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_____________________________ DATA: _____/_____/_____

Observe o resumo financeiro do parque de Marília.

1) Localize, em cada mês, dois itens que sempre dão dinheiro para o 
parque, e circule-os. 

2) Localize também, em cada mês, dois itens que deram despesa, e faça 
um x neles.

3) Observe o dinheiro arrecadado com venda de comida e bebida. Nestes 
quatro meses, quanto foi vendido em comida e bebida? 

4) Fazendo uma média mensal do que foi vendido em bebidas, o valor é 
maior ou menor que o custo de salário do pessoal? (responder no verso)

D9Observe o resumo financeiro do parque de Marília.

1) Localize, em cada mês, dois itens que sempre dão dinheiro para o 
parque, e circule-os. 

2) Localize também, em cada mês, dois itens que deram despesa, e faça 
um x neles.

3) Observe o dinheiro arrecadado com venda de comida e bebida. Nestes 
quatro meses, quanto foi vendido em comida e bebida? 

4) Fazendo uma média mensal do que foi vendido em bebidas, o valor é 
maior ou menor que o custo de salário do pessoal? (responder no verso)



NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____ NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

1) Calcule a área total a ser ocupada por cada uma das 
montanhas russas abaixo.

“Chocolate Log”
Área ocupada: 13x19

“Automania”
Área ocupada: 18x11

1) Calcule a área total a ser ocupada por cada uma das 
montanhas russas abaixo.

“Chocolate Log”
Área ocupada: 13x19

“Automania”
Área ocupada: 18x11
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NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

Calcule a área total a ser ocupada por cada um dos brinquedos 
abaixo. Considere que cada quadradinho vale um metro quadrado. 
Depois, calcule quanto vale o metro quadrado de cada brinquedo.

S2
NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

Calcule a área total a ser ocupada por cada um dos brinquedos 
abaixo. Considere que cada quadradinho vale um metro quadrado. 
Depois, calcule quanto vale o metro quadrado de cada brinquedo..

S2



NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____
O professor João estava jogando Roller Coaster e resolveu fazer o jardim abaixo.

S3

1) Considerando que cada quadradinho do jogo vale 1 metro quadrado, qual é a 
área ocupada pelo jardim?

2) Calcule quanto de dinheiro tínhamos antes ter comprado este jardim.

NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____
O professor João estava jogando Roller Coaster e resolveu fazer o jardim abaixo.

S3

1) Considerando que cada quadradinho do jogo vale 1 metro quadrado, qual é a 
área ocupada pelo jardim?

2) Calcule quanto de dinheiro tínhamos antes ter comprado este jardim.



NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____

1- Observe a imagem abaixo referente ao parque da Paula e 
responda as perguntas:

Qual o preço da entrada deste brinquedo?

Quantos euros a Paula recebe deste brinquedo por hora?

Tendo em vista o valor de euros recebidos por hora e o valor do 
ingresso, calcule quantos ingressos são vendidos por hora neste 
brinquedo.

Agora, se metade desses ingressos foram comprados pelas 
mesmas pessoas, calcule quantas pessoas foram neste 
brinquedo? (use o verso)

NOME:_________________________ DATA: _____/_____/_____S
4

S
41- Observe a imagem abaixo referente ao parque da Paula e 

responda as perguntas:

Qual o preço da entrada deste brinquedo?

Quantos euros a Paula recebe deste brinquedo por hora?

Tendo em vista o valor de euros recebidos por hora e o valor do 
ingresso, calcule quantos ingressos são vendidos por hora neste 
brinquedo.

Agora, se metade desses ingressos foram comprados pelas 
mesmas pessoas, calcule quantas pessoas foram neste 
brinquedo? (use o verso)


