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VAMOS RELEMBRAR UM POUCO DE MITOLOGIA GREGA! 

 

A Mitologia Grega reúne um conjunto de lendas e mitos que foram criados pelos 

gregos na antiguidade. A mitologia grega é permeada por inúmeras figuras mitológicas. 

Vamos relembrar algumas? 

 

 

 

 

 

 

1º. O Monte Olimpo é a mais alta montanha da Grécia, com quase três mil 

metros de altura e dois mil, novecentos e dezessete metros de altitude 

máxima. Segundo a mitologia greco-romana, os deuses habitavam o Monte Olimpo, 

que fica no norte da Grécia, perto do mar Egeu. 

Analise as medidas do Monte Olimpo e represente-as usando algarismos.  

 

 

 

Afrodite (ou Vênus para os romanos) é a deusa da beleza e do 

amor.  Em 1.483, o pintor italiano Sandro Botticelli pintou o quadro 

“O Nascimento de Vênus”. Na figura, é apresentado o nascimento 

de Vênus como conta a mitologia romana, emergindo do mar como 

mulher adulta. 

2º Considerando o ano de 1.483, faça o arredondamento para a CENTENA mais 

próxima? 

 



Caixa de Pandora: De acordo com a mitologia, a humanidade poderia viver em 

paz até hoje se não fosse uma vingança de Zeus. O todo poderoso deus do Olimpo 
perdeu a paciência quando o titã Prometeu, contrariando sua vontade, ensinou aos 

humanos como fazer fogo. Irritado, Zeus mandou que fosse feita uma estátua de 
uma linda moça, batizada de Pandora, e deu a ela uma caixa cheia de problemas 

para a humanidade. Ordenou então que descesse até a Terra e abrisse por lá o seu 

presente.  

3º. Considere que os problemas da Caixa de Pandora fossem os seguintes 

cálculos. Você conseguiria resolvê-los?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pégasus surgiu da cabeça de Medusa. Após seu nascimento, ele voou para o 

Olimpo, onde passou a ser responsável por trazer o trovão e o relâmpago para 

Zeus. Mas foi domado por Belerofonte, um jovem herói grego. O rapaz havia 

conseguido com a deusa Atena um arreio mágico, que possibilitou realizar o feito 

sem dificuldades.  

4º. Em apenas três dias Pégasus trouxe uma grande quantidade de trovão para 

Zeus. Arme o cálculo e descubra o total. 

 

 

 

 

 

 

Resposta: ____________________________________________________ 

 

3.516 2.173 5.689 



O Minotauro é um dos personagens mais conhecidos da mitologia grega. Segundo o 

mito, o Minotauro era um ser com cabeça e cauda de touro e corpo de homem que habitou 

um labirinto na ilha de Creta. 

5º. Observe os números nas placas dos Minotauros. Depois, responda às 

questões. 

 

 

 

 

 

 

 

a) Em qual desses números o algarismo 5 tem maior valor posicional?_______ 

b) Qual é o algarismo que tem o mesmo valor posicional nos três números? _____ 

 

As lendas gregas são cheias de personagens incríveis, deuses imortais, musas 

encantadoras e criaturas semidivinas que fazem parte de mitos extraordinários cheios de 

detalhes envolventes, guerras e muitas reviravoltas e criaram vida nas telas dos cinemas. 

Vamos conhecer alguns filmes que trazem a Mitologia Grega. 

 

6º. O primeiro filme da série Fúria de Titãs foi lançado no ano de 2010 e, assim 

como a sua sequência, que foi lançada em 2012, trazem histórias baseadas em 

vários fatos da mitologia grega. 

Um cinema sorteou três ingressos para alunos de uma escola local. 

Considerando que cada ingresso custava 15 reais, qual foi o valor total do prêmio? 

 

 

 

 

 

Resposta: _________________________________________________ 

 

 
 

2815 513 5610 

https://www.infoescola.com/mitologia-grega/labirinto-de-creta/


Hércules foi um grande herói da Mitologia Grega. Avaliado 

com quatro estrelas pela crítica popular, esse filme norte-
americano conta com uma boa mistura de ação e fantasia. Foi 

lançado em 2014 e fez bastante sucesso.  
 

 
 

 

7º. Responda às perguntas, escrevendo por extenso os números na forma 

ordinal. 

a) No dia de estreia do filme citado, o dono de um cinema contabilizou 122 

pessoas.  Qual foi a posição da penúltima pessoa a chegar? 

________________________________________________________________ 

b) Já chegaram para a próxima sessão 45 pessoas. A próxima que chegar 

ocupará qual posição na ordem da fila? 

_________________________________________________________________ 

c) Na bomboniere do cinema, 54 pessoas já receberam a pipoca. Qual será a 

próxima pessoa a receber? 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Querido aluno, logo estaremos de volta! Aproveite e revise os conteúdos estudados! 

Toda essa prevenção é por amor! 

 


