
 
 

 

MATEMÁTICA • Ensino Fundamental • Anos Iniciais 
Unidades: 912 Sul, 910 Norte, 606 L2 Norte e Águas Claras 

Ano: 4º 

      

Censo Pet: 139,3 milhões de animais de estimação no Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

O Instituto Pet Brasil divulga dados atualizados sobre a população de animais de estimação em todo o 

território nacional. De acordo com números levantados pelo IBGE e atualizados pela inteligência comercial 

do Instituto Pet Brasil, em 2018 foram contabilizados no país 54,2 milhões de cães, 39,8 milhões de aves, 

23,9 milhões de gatos, 19,1 milhões de peixes e 2,3 milhões de répteis e pequenos mamíferos. A estimativa 

total chega a 139,3 milhões de animais de estimação. Em 2013, a população pet no Brasil era de cerca de 

132,4 milhões de animais, últimos dados disponíveis quando a consulta foi feita pelo IBGE. 

O destaque vai para o crescimento de casas que escolhem o gato como animal de estimação. No 

acumulado, esse foi o animal que mais cresceu desde 2013. Em seguida, os pets que acumularam maior 

crescimento nos lares brasileiros foram os peixes, répteis e pequenos mamíferos, aves e cães. 

Esses novos números confirmam a tendência identificada pelo Instituto: cada vez mais pessoas e 

famílias buscam um animal de estimação para ter companhia, dar e receber afeto e atenção. No entanto, com 

o maior número de pessoas morando sozinhas e em espaços menores, é notável o crescimento por animais, 

cujo cuidado no dia a dia seja mais simples ou que, pelo menos, exijam menos espaço. Por isso esse 

crescimento dos felinos, principalmente em cidades maiores. 

Fonte: https://www.editorastilo.com.br/censo-pet-1393-milhoes-de-animais-de-estimacao-no-brasil/ 

(Adaptado para fins pedagógicos) 

 

 

 

 

 

 

https://www.editorastilo.com.br/censo-pet-1393-milhoes-de-animais-de-estimacao-no-brasil/


1.  Releia o trecho. 

 

 

 

Sobre o número destacado no trecho, responda. 

I. O número 139 300 000 tem __________ algarismos, __________ ordens e __________ classes. 

II. O número que ocupa a ordem de maior valor é o 1. O nome dessa ordem é 
_________________________________________. 

III. A soma dos valores absolutos do número 139 300 000 é ____________________________. 

IV. A leitura, por extenso, do número em destaque é _______________________________________________________. 

V. Seu sucessor par é ____________________________________. 
 

2.  Sobre os números destacados no trecho, responda. 

 

 

 

 Julgue as afirmações, escrevendo C para as corretas e E para as erradas. 
 

 Os números destacados foram usados, no trecho, com a função de contar. 

 A decomposição do número 54 200 000, em unidades, é 5 000 + 400 + 20. 

 Arredondando o número 19 100 000 para a unidade de milhão mais próxima, obtemos como resultado 
o número 19 000 000. 

 É correto afirmar que a soma da quantidade de cães e peixes é 73 300 000. 

 A diferença entre aves e répteis, e pequenos mamíferos é 27 500 000. 

 
 

Estratégias de cálculo: 

 

 

 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

Só quem é apaixonado por animais sabe: a relação de amor e cumplicidade que temos com nossos 

bichinhos de estimação é um vínculo único! Por essa razão, não medimos esforços para lhes oferecer o que 

há de melhor para lhes trazer ainda mais alegria e qualidade de vida.  

 

 

“De acordo com números levantados pelo IBGE e atualizados pela inteligência comercial do 

Instituto Pet Brasil, em 2018 foram contabilizados no país 54 200 000 de cães, 39 800 000 de aves, 

23 900 000 de gatos, 19 100 000 de peixes e 2 300 000 de répteis e pequenos mamíferos.” 

    

 

 

 

 

“Censo Pet: 139,3 milhões de animais de estimação no Brasil” 
 



Veja alguns produtos de um pet shop e responda à questão 3. 

 

 

 

 

 

   

Ração: R$ 140,00 Comedouro: R$70,00 Coleira: R$90,00 Cama: R$60,00 

 

3.  Uma família apaixonada por cães foi a um pet shop e resolveu comprar dois itens de cada produto acima, 
mas pretende parcelar o valor da compra. Qual será o valor de cada parcela se ela dividir em 9 parcelas 
iguais? 

 

                         Estratégias de cálculo                                                                      Resposta completa 

 

 

 

 

 

   

 

4.  Para termos um animal de estimação em nossas residências, devemos ter todos os cuidados necessários 
para recebê-lo da melhor forma possível.  

Observe os dados apresentados na imagem a seguir e 
avalie as informações. 

 

I.  A área útil da casinha número “0” 

corresponde a 864 cm². 

II.  A soma das medidas dos comprimentos das 

casinhas 3, 4 e 5 é 192 cm.  

III.  A terça parte da altura da casinha número 

“6” é 270 cm. 

IV.  A área útil da casinha número “1” 

corresponde a 1 116 cm². 

 As afirmativas corretas são: 

(A) I e IV.  

(B) I e II. 

(C) II e III. 

(D) III e IV. 

 

 

 

CASINHAS 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 



5.  Você sabia que os cães adoram frutas e que melancia é uma delas? As melancias são compostas 
principalmente por água, recomendadas em pequenas porções e sem sementes, pois podem ajudar os cães 
e combaterem o calor corporal. Devemos oferecer a melancia com moderação devido à sua grande 
quantidade de frutose. 

Observe a imagem ao lado e assinale a opção correta. 

 

(A) O inteiro da fração representa 7/8. 

(B) Cada fatia da melancia representa a fração 1/8. 

(C) A fração que representa a parte que não foi retirada é 6/7.  

(D) A parte não retirada é representada por uma fração com numerador 1 e denominador 7. 

 

Grande parte da população brasileira opta pelos peixes em seus lares.  Esses encantadores pets 

aquáticos necessitam de um cuidado delicado, que passa por manutenção de aquário, preparação, escolha da 

decoração e cuidados diários. Tantas tarefas, porém, valem a pena. Os aquários são ambientes mágicos, e os 

peixinhos, ótimas companhias! 

6.  Complete as lacunas abaixo escrevendo, por extenso, as informações destacadas entre parênteses e, em 
seguida, assinale a alternativa correta.  

Um aquário de 1 000 litros possui uma variedade grande de espécies de peixes. Dentre muitas, há:  

(
2

8
 ) ______________________________________________________________ de Cascudos Onça;  

(
3

6
 ) ______________________________________________________________ de Cascudos Pão; 

(
7

10
 ) ______________________________________________________________ de Peixes-Folha; 

(
12

15
 ) ______________________________________________________________ de Corydoras; 

(
16

18
 ) ______________________________________________________________ de Bótias-Palhaço. 

 

 

(A) Dois oitavos – três sextos – sete décimos – doze quinze avos – dezesseis dezoito avos. 

(B) Dois oitavos – três seis – sete dez – doze quinze – dezesseis dezoito. 

(C) Dois oitavos – três sextos – sete décimos – doze barra quinze – dezesseis barra dezoito. 

(D) Dois oitavos – três sextos – sete centésimos – doze quinze avos – dezesseis dezoito avos. 

 

Vamos aprender mais sobre os felinos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Em média, um gato passa 2/3 do dia dormindo. Isso significa que, em 9 anos de vida, apenas está 

acordado durante 3 anos. 

- Um gato passa cerca de 1/3 do seu dia a se limpar. 

- Um gato faz cerca de 100 sons diferentes, enquanto um cão faz cerca de 10. 

- Um gato consegue correr a 49 km por hora, em curtas distâncias. 

 



7.   Com relação às informações destacadas no quadro acima, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A leitura da fração 2/3 é dois três. 

(B) A escrita, em algarismos romanos, dos números 100 e 10, respectivamente, é X e C. 

(C) O número 49, destacado no trecho, tem a função de contar. 

(D)  O gato passa 8h do dia realizando hábitos de higiene. 

  

Os animais de estimação mais comuns nas residências de todo o mundo são o cachorro e o gato. Peixes e 

aves também não ficam muito atrás. Mas, mesmo com os variados preços, raças e características desses 

animais, há pessoas que não se sentem confortáveis dentro do que é tradicional e preferem a 

excentricidade. As escolhas delas são os animais exóticos. 

Répteis e mamíferos são os mais populares dentro do mundo dos animais exóticos que podem ser 

comercializados e criados dentro de casa legalmente. Conheça dois deles. 

 

 

 

 

 

 

Cacatua Micro Porco 

A Cacatua é uma ave australiana que vive também 

em outras regiões banhadas pelo oceano Pacífico. Ela 

pode ter até 2 kg e 80 cm. Ela vive em torno de 65 anos, 

um pouco menos do que os famosos papagaios, que 

vivem 80 anos. Seu preço gira em torno de R$ 8 mil em 

criadores e lojas legalizadas pelo IBAMA.  

Se você estiver pensando em adquirir essa ave, 

saiba que ela precisa de, no mínimo, 10 horas diárias de 

atenção. E caso você não lhe dê a atenção demandada, 

prepare-se para passar a noite em branco para brincar 

com a ave, que é extremamente mimada (mais do que 

vários cachorrinhos, para você ter uma ideia).  

 
Fonte: Canal do Pet - 

iG @ https://canaldopet.ig.com.br/curiosidades/2016-
07-25/animais-exoticos.html 

Se você deseja ter um animal exótico, mas não 

silvestre, e com características parecidas com a de um 

animal de estimação tradicional, o Mini Porco pode ser 

uma ótima opção. Ele é considerado um animais muito 

inteligente, ficando atrás, apenas, do macaco, do 

golfinho e de nós humanos. O tamanho do porco de 

estimação não passa de 40 cm (há quem prefira ter o 

porco comum, que é bem maior) e seu preço pode 

chegar a R$ 2000,00.  

 
Fonte: Canal do Pet - 

iG @ https://canaldopet.ig.com.br/curiosidades/2016-
07-25/animais-exoticos.html 

 

 

8.   Com base nas informações acima sobre dois animais exóticos, realize os cálculos necessários e complete 
as lacunas com as informações encontradas. 

(A) Três Cacatuas Australianas podem ter até ________________ kg e  ________________ cm juntas. 

(B) Na compra de 15 Cacatuas, em lojas legalizadas pelo IBAMA, o valor a ser pago será de 
R$________________. 

(C) O tamanho do Micro Porco, em milímetros, corresponde a ________________. 

(D)  As Cacatuas necessitam de ________________  horas semanais de atenção de seus donos. 
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  Estratégias de cálculo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

9.  A pessoa que quer ter um pet tem que ter 
consciência de que o animal de estimação traz 
responsabilidades e exige mudanças na rotina da 
família e, consequentemente, impacta 
financeiramente.  

 

a) Qual é o gasto médio mensal com cães de 
grande porte durante 12 meses? 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Qual é a quinta parte do gasto mensal médio 
com o gato? 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) O quádruplo do gasto mensal médio com os peixes corresponde a qual valor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. O infográfico a seguir fornece informações sobre a quantidade de animais abandonados que estão sob 

os cuidados de ONGs, nas regiões do Brasil.  

Com base nos dados apresentados, assinale a alternativa correta. 

 

 

(A)  As ONGs de médio porte conseguem abrigar de 101 
a 500 animais.  

(B)  A região que apresenta o maior número de ONGs é 
a Nordeste. 

(C)  170 mil é inferior à quantidade de ONGs 
representadas na região Norte. 

(D)  A quantidade de ONGs na região Centro-Oeste é um 
número ímpar. 

 

 

 


