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1. Pinta as figuras que são triângulos com o lápis amarelo.









2. Completa o desenho, considerando a linha tracejada como eixo de simetria da figura a
cinzento.
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3. Observa o calendário do mês de Junho de 2011.
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Sexta-feira
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3.1. Completa a frase:
O dia 10 de Junho é uma ________________ -feira.

3.2. Rodeia, no calendário, a primeira segunda-feira do mês de Junho.

3.3. A Paula faz anos numa quinta-feira do mês de Junho.
O número do dia do seu aniversário é ímpar e tem dois algarismos.
Em que dia do mês faz anos a Paula?
Resposta: ____________________________________________________________________________
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4. Observa a planta da sala de aula da Francisca.

Pinta de castanho a mesa da Francisca, sabendo que:
•

à frente da mesa da Francisca está a mesa do Pedro;

•

atrás da mesa da Francisca está a mesa do Bruno;

•

a mesa da Francisca tem duas mesas à sua esquerda;

•

à direita da mesa da Francisca está a mesa da Maria.
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5. A Marta esteve a decorar a parede do seu quarto com joaninhas.

Quantas joaninhas utilizou a Marta?
Resposta: _________________________________________________________________________________
Explica como chegaste à resposta.
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6. Escreve no espaço o número que falta para completar a igualdade.
_____–

7 = 12

7. A Maria e o Bruno estão a representar números na recta numérica.







A Maria e o Bruno não estão de acordo sobre o número que vão colocar no quadrado.

A qual dos dois amigos darias razão?
Resposta: __________________________________________________________________________________
Explica porquê.
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8. Para fazer o seu bolo de aniversário, a Mafalda vai escolher uma forma e uma cobertura,
ou de morango ou de chocolate.
Tem as seguintes opções.

Quantos bolos diferentes pode fazer a Mafalda?
Explica como chegaste à tua resposta.

Resposta: __________________________________________________________________________________
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9. A professora do Pedro perguntou aos seus alunos qual dos livros da biblioteca tinham
preferido. Todos responderam e cada um escolheu apenas um livro. Com as respostas
dadas, construiu-se o gráfico seguinte.

























   

 

9.1. Quantos alunos escolheram como livro preferido o Gato das Botas?
Resposta: ____________________________________________________________________________

9.2. Qual é o título do livro preferido por mais alunos?
Resposta: ____________________________________________________________________________

Fim do Caderno 1
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