
INSTITUTO DE EDUCAÇÃO INFANTIL E JUVENIL 

INVERNO, 2020. LONDRINA, 12 DE AGOSTO. 

NOME: ____________________________________ TURMA: ____________ 

LÓGICA 

1. Desafio 

Estes são Pedro e seus melhores amigos. Todos fazem parte da turma do 3 ano da 
professora Carlota, que possui mais de 20 alunos no total. Veja:  

A Dona Carlota é a professora mais 
maluquinha do mundo! Para ensinar os 
seus alunos, usa risadinhas muito 
engraçadas ao explicar as atividades. As 
crianças acreditam que são suas 
centenas de risadinhas que os ajudam a 
aprender! Ela ensinou matemática para 
o Pedro dando 12 risadinhas 

engraçadas. Para Breno foi preciso, 8 risadinhas. Júlia teve mais dificuldade em 
aprender matemática, precisando de 20 risadinhas engraçadas da professora. Já com 
a Carol, usou somente a metade das risadinhas que usou com o Pedro. Indique 
quantas risadinhas engraçadas foram usadas por Dona Carlota ao ensinar matemática 
a Pedro e seus melhores amigos Carol e Breno.  
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2. Sr. Juca comprou duas coleções de livros, com 12 livros em cada, e uma coleção 
de revistas em quadrinhos, com 15 exemplares, para seus dois filhos lerem e se 
divertirem durante as férias escolares. Ele quer organizar apenas os livros nas 
quatro prateleiras de sua estante da sala, pois as revistas ficarão no quarto das 
crianças. Vamos ajudá-lo? Indique uma maneira que o Sr. Juca pode usar para 
distribuir os livros em sua estante. Você deve escrever como pensou e 
representar por meio do desenho o que escreveu.  
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Desenho. 

 



  

 

3. Na escola de Pedrinho estudam 120 crianças no período matutino e 80 no 
período vespertino. Em dias chuvosos, muitos alunos costumam faltar às aulas. 
E nesta segunda-feira, dia 13 de novembro de 2017, não foi diferente! 
Amanheceu chovendo muito e quase a metade das crianças não foi à escola.  

Quantas crianças você acredita que foram à escola na segunda-feira, no período 
matutino?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

R: ______________________________________________________________________________  
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Matutino – período da manhã 

Verpertino – período da tarde 

 


