
OS DESAFIOS DA ESCOLA PÚBLICA PARANAENSE
NA PERSPECTIVA  DO  PROFESSOR  PDE

Produções Didático-Pedagógicas

Versão Online     ISBN 978-85-8015-079-7
Cadernos PDE

II



Ficha para identificação da Produção Didático-pedagógica – Turma 2014 

 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO – SEED 
SUPERINTENDÊNCIA DA EDUCAÇÃO - SUED 

DIRETORIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS – DPPE 
 

 

 

Ficha para identificação da Produção Didático-pedagógica – Turma 2014 

Título: Raciocínio Lógico e Pensamento: Um Estudo em Sala de Recursos 
Multifuncional Tipo I 

Autor: Silvana Pascutti Bastazini 

Disciplina/Área:  Educação Especial 

Escola de Implementação do 
Projeto e sua localização: 

 Escola Estadual Agostinho Stefanello EF. 

Município da escola:  Alto Paraná 

Núcleo Regional de Educação:  Paranavaí 

Professor Orientador:  Nerli Nonato Ribeiro Mori 

Instituição de Ensino Superior:  Universidade Estadual de Maringá – UEM 

Relação Interdisciplinar: ....................................................... 

Resumo: 

 

O presente projeto objetiva investigar como a 

prática pedagógica voltada para o raciocínio 

lógico matemático contribui para o 

desenvolvimento do pensamento nos alunos 

que frequentam a Sala de Recursos 

Multifuncional Tipo I. Os dados serão colhidos 

e analisados com base na perspectiva 

histórico-cultural. O raciocínio lógico é 

fundamental para a estruturação do 

pensamento na resolução de situações 

problemas, em tomar decisões, perceber 

regularidades, analisar dados, discutir e 

aplicar ideias, contribuindo para aprimorar a 

arte de pensar corretamente. Num primeiro 

momento traçamos um panorama histórico da 

educação especial, com destaque para a 



situação atual no Brasil e no Paraná e, na 

sequência, discutimos como o pensamento e 

a lógica determinam a apropriação do 

conhecimento, levando em consideração o 

tempo próprio de aprendizagem de cada 

indivíduo. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

A matemática é uma linguagem expressa através de símbolos e para alguns 

alunos o ensino desta disciplina se torna difícil porque o que está sendo ensinado, 

não apresenta um significado para a sua vida fora da escola. 

Cabe ao educador buscar maneiras de usar em sala de aula o conhecimento 

matemático cotidiano de seus alunos, considerando as estratégias espontâneas de 

cada educando em suas particularidades, valorizando e estimulando a própria 

capacidade de construir o conhecimento, tornando muito mais fascinante a 

aprendizagem da matemática, envolvendo o aluno para que se sinta encorajado a 

refletir sobre suas ações e encorajando-o a aprender a pensar, explorar e descobrir 

novos conceitos, como destaca a diretriz de matemática (2008): 

A aprendizagem da matemática consiste em criar estratégias que 
possibilitem ao aluno atribuir sentido e construir significado ás ideias 
matemáticas de modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, 
analisar, discutir e criar. Desse modo supera o ensino baseado apenas em 
desenvolver habilidades, como calcular e resolver problemas ou fixar 
conceitos pela memorização ou listas de exercícios. (Paraná, 2008, p.45) 
 
 

A ação do professor é procurar novas estratégias e metodologias. É articular 

o processo pedagógico, a visão de mundo do aluno, suas opções diante da vida, da 

história e do cotidiano. Há de ser também um profissional voltado para as práticas 

sociais vigentes, dotado de uma consciência lúcida de sua realidade histórica e dos 

problemas dela emergentes, contribuindo para a diminuição da segregação e da 

exclusão dos ditos diferentes. 

O professor , independente da disciplina que atua, deve criar condições para 

que seus alunos se apropriem dos conhecimentos mais desenvolvidos que existem, 

favorecendo o desenvolvimento das suas funções psicológicas superiores (atenção 

e memória voluntária, memorização ativa, raciocínio dedutivo, pensamento abstrato, 



capacidade de planejamento), que o caracterizam como homem e permitem que o 

aluno compreenda a realidade em sua forma concreta, criando no aluno novas 

aptidões, funções psíquicas mais elaboradas. 

De acordo com Gasparin: 

[...] essa nova forma pedagógica de agir exige que se privilegiem a 
contradição, a dúvida, o questionamento; que se valorizem a diversidade; 
que se interroguem as certezas e as incertezas, despojando os conteúdos 
de sua forma naturalizada, pronta, imutável. Se cada conteúdo deve ser 
analisado, compreendido e apreendido dentro de uma totalidade dinâmica, 
faz se necessário instituir uma nova forma de trabalho pedagógico que dê 
conta deste novo desafio para a escola. (Gasparin, 2009, p.3) 
 

É preciso que os professores de matemática busquem formas de “fazer 

acontecer”, inovando sua prática pedagógica com atividades que conduzam a 

reflexão, com vistas a conquistar a excelência da sua atuação de professor, 

propondo que os momentos vivenciados com os alunos propiciem uma educação de 

valor. É indispensável, ainda, mostrar aos educando que matemática é para além da 

vida escolar, sendo o cálculo mental imprescindível para a conexão da matemática 

escolar com a matemática do cotidiano, onde por meio da resolução de problemas, 

eles possam chegar aos conceitos matemáticos, princípios e algoritmos através de 

um conhecimento significativo e habilidoso, tendo como alicerce o incentivo da 

leitura que contribui para a escrita e interpretação, haja vista que o conhecimento 

produzido na escola está conectado aos saberes empíricos adquiridos através do 

convívio social.  

Todavia, muitos profissionais dessa área vêm rogando por inovações na 

maneira como essa disciplina escolar é abordada na atualidade nas salas de aulas e 

concordam que a matemática é um tipo de conhecimento que pode ser adquirido a 

partir das ações com as pessoas, implica, portanto, interação como argumenta 

Gasparin: 

Na sala de aula, a ação do professor tem como objetivo criar as condições 
para a atividade de análise e das demais operações mentais do aluno, 



necessárias para a realização do processo de aprendizagem. Depois, 
ambos seguem juntos numa ação interativa na qual o professor, como 
mediador, apresenta o conteúdo científico ao educando, enquanto este vai, 
aos poucos, tornando seu o novo objeto de conhecimento. (Gasparin, 2009, 
p.103) 
 

Neste universo, o professor da sala de recursos multifuncional tipo I, é o 

principal artifício do processo ensino aprendizagem, desenvolvendo o papel de 

mediador entre o conhecimento e o aluno. O professor deve contribuir para que a 

relação que o aluno estabelece com o cotidiano passe a ser mediada pelo 

conhecimento científico, estando aberto a revisões acerca do referencial teórico que 

adota para conduzir a sua prática, precisa também ter conhecimentos sólidos dos 

conteúdos curriculares, da relação ensino-aprendizagem, se empenhar na criação 

de procedimentos culturais para conduzir o desenvolvimento cultural do educando 

com necessidades educativas especiais. 

O educador da sala de recursos multifuncional tipo I deve ter como meta levar 

o aluno a se apropriar de uma concepção científica do mundo, de tentar desenvolver 

o pensamento no educando, que é uma operação mental que nos permite aproveitar 

os conhecimentos adquiridos na vida social e cultural, combiná-los logicamente e 

alcançar outra forma de conhecimento, como Vygotsky afirma: 

Precisamente porque a criança atrasada chega com dificuldade ao 
pensamento abstrato, a escola deve desenvolver esta capacidade por todos 
os meios possíveis. O objetivo da escola, ao final de contas, não consiste 
em adaptar-se ao defeito senão superá-los. A criança atrasada necessita 
mais que a criança normal que a escola desenvolva nela os rudimentos do 
pensamento, posto que abandonado a sua própria sorte, não pode chegar 
apropriar-se dele. (Vygotsky, 1997, p.151) 
 

As atividades lógicas diversificadas e o fazer estão vinculados ao pensamento 

e a ação e podem oportunizar ao professor, a observação de reações inesperadas, 

gestos e expressões diferenciadas, permitindo tirar suas conclusões, possibilitando 

posterior encaminhamento de suas atividades, porque o pensamento matemático é 

um processo em que é possível aumentar o entendimento daquilo que nos rodeia 

fazendo a mente trabalhar.                        



A interação, os incentivos, as motivações e a cooperação entre os alunos da 

sala de recursos multifuncional tipo I, durante a resolução de atividades que 

envolvam o raciocínio lógico, desempenha papel fundamental na formação das 

capacidades cognitivas e permitem avanços de um estágio do desenvolvimento para 

outro, como destaca Vygotsky: 

Se ignorarmos as necessidades e os incentivos que são eficazes para 
colocá-la em ação, nunca seremos capazes de entender seu avanço de um 
estágio do desenvolvimento para outro, porque todo avanço está conectado 
com uma mudança acentuada nas motivações, tendências e incentivos 
(VYGOTSKY, 1991, p. 105). 
 

      Essa evolução de um período para o outro, dá-se pela maturação das 

necessidades dos alunos que satisfaz seus desejos momentaneamente e cada 

período pede desafios lógicos específicos e a cada fase superada os desafios 

lógicos da fase anterior deixam de ser interessantes. 

Aprender lógica faz com que o pensamento proceda corretamente a fim de 

chegar a conhecimentos verdadeiros como argumenta Copi (1978, p.21): “O estudo 

da lógica é o estudo dos métodos e princípios usados para distinguir o raciocínio 

correto do incorreto.” 

Raciocínio lógico é um processo de estruturação do pensamento, que permite 

chegar a uma determinada conclusão ou resolver um problema requerendo 

consciência e capacidade de organização do pensamento. É a capacidade 

específica de lidar mentalmente com as informações disponíveis, encontrando 

associações entre elas, semelhanças, diferenças, correlações e relações de 

causalidade, o que torna possível tomar decisões adequadas ás situações. Também 

faz parte do raciocínio lógico à capacidade de identificar problemas, estabelecer 

metas, traçar estratégias para atingi-las e então coordenar a execução do plano 

arquitetado, garantindo que a meta seja atingida. 

O raciocínio lógico é uma habilidade fundamental á vida cotidiana e 



profissional, pois lhe permite lidar de maneira bem-sucedida com problemas dos 

mais variados desde, a sua organização da agenda do dia, resolução de uma 

equação, horário para tomar um medicamento, organização das compras e 

pagamentos do mês até resolver problemas mais complexos. Quanto mais 

resolvemos situações que exijam raciocínio, melhor ficamos em resolvê-los bem e 

rapidamente, pois essa é a melhor maneira de exercitar o raciocínio lógico, pois ele 

não pode ser ensinado diretamente, mas pode ser desenvolvido através da 

resolução de exercícios lógicos que contribuem para a evolução de certas 

habilidades mentais como destaca COPI: “Dada à argúcia inata do intelecto, uma 

pessoa com conhecimento de lógica tem mais probabilidade de raciocinar 

corretamente do que aquela que não se aprofundou nos princípios gerais implicados 

nessa atividade”. (COPI, 1978, p.20). 

Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o 

pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas e 

nós como educadores matemáticos, devemos procurar alternativas para aumentar a 

motivação para a aprendizagem, desenvolver a autoconfiança, a organização, 

concentração, atenção, raciocínio lógico e o senso cooperativo, estimulando a 

socialização e aumentando as interações dos indivíduos com outras pessoas. 

O pensamento, para que possa ser inteligível e comunicável ás demais 

pessoas, necessita ser transformado em um sistema de códigos instituído 

socialmente que expresse as suas relações de significados lógicos e que necessita 

ser desdobrado em enunciados que cumpram o objetivo da comunicação, 

relacionando informações para resolver um problema como enfatiza Vygotsky: 

Todos os pensamentos tendem a relacionar determinada coisa com outra, 
todos os pensamentos tendem a estabelecer uma relação entre coisas, 
todos os pensamentos se movem, amadurecem, se desenvolvem, 
preenchem uma função, resolvem um problema. Esta corrente do 
pensamento flui como um movimento interno através de uma série de 



planos. Qualquer análise da interação entre o pensamento e a palavra terá 
de principiar por investigar os diferentes planos e fases que um pensamento 
percorre antes de se encarnar nas palavras. (Vygotsky, 1987. p.124) 
 

O processo de pensamento lógico sempre segue uma determinada direção. 

Esta direção vai à busca de uma conclusão ou da solução de um problema, não 

segue propriamente uma linha reta e sim um formato espiral com avanços, paradas, 

rodeios, e até mesmo retrocessos. 

Receber intervenções adequadas que possibilitem trocas, ações cognitivas do 

educando com o objeto de conhecimento, favorecem o desenvolvimento do 

pensamento lógico matemático dos alunos que frequentam a sala de recursos 

multifuncional tipo I. Esses alunos só irão ativar suas funções psicológicas 

superiores no contato com o coletivo. As vias de desenvolvimento são influenciadas 

pelas condições afetivas das pessoas circundantes que fazem com que a aluno 

reinvente um caminho para adaptar a sua deficiência. Desta forma a aprendizagem 

da criança com deficiência mental é essencialmente social na perspectiva histórico 

cultural, e o profissional da educação deve investir em diferentes cenários, porque a 

pessoa com deficiência ou não precisa de mediadores externos, e por meio desta 

relação aprende a conhecer, conceituar, a elaborar e a significar o mundo.  

 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

O ensino de Matemática vem se tornando cada vez mais defasado em 

propostas voltadas para o crescimento intelectual do aluno. É cada vez maior a 

exigência de que a prática pedagógica do professor de matemática busque e 

apresente soluções para os mais variados problemas do cotidiano. Faz-se 

necessário propor atividades periódicas que permitam ao aluno aprender a pensar, 



desenvolvendo e ampliando, assim, a sua habilidade de raciocínio. 

O raciocínio lógico é uma ferramenta indispensável e fundamental para a 

estruturação do pensamento na resolução de problemas. Assim, é imprescindível 

selecionar atividades que incentivem os alunos a resolver problemas, tomar 

decisões, perceber regularidades, analisar dados, discutir e aplicar ideias. 

O raciocínio lógico necessário para resolver um problema precisa ser exigido 

em situações novas e variado, para que seja exercitado e se desenvolva. O aluno 

deve pensar por si mesmo, escolher livremente o método que vai utilizar diante de 

uma atividade, apresentando maneiras distintas ao atribuir significado para os 

conteúdos matemáticos, realizando-as de forma mais consistente, personalizada e 

significativa, gerando a autonomia intelectual.  

O pensamento humano, estruturado a partir da atividade material e do uso 

dos recursos da linguagem, organiza a percepção do homem e possibilita fazer a 

transição dos sensorial ao racional.  

O desenvolvimento do raciocínio logico nos alunos que frequentam a sala de 

recurso multifuncional tipo I, é uma necessidade para fazê-los pensar de forma mais 

crítica acerca dos conteúdos das diferentes disciplinas, tornando-os mais 

argumentativos com base em critérios e em princípios logicamente validados. A 

aprendizagem da lógica faz com que o pensamento proceda corretamente afim de 

chegar a conhecimentos verdadeiros, pois discutir e argumentar faz parte do debate 

sobre qualquer questão. 

As atividades envolvendo raciocínio lógico estão ligadas a conceitos capazes 

de organizar as situações cotidianas, preparando os alunos para circunstâncias mais 

complexas; gerando indivíduos com senso argumentativo, capazes de criar, 

interpretar melhor os textos, responder de forma coerente e explicar situações 



problemas envolvendo principalmente à disciplina de matemática. 

Nessa atividade, os alunos são tratados como indivíduos capazes de 

construir, modificar e integrar ideias. Para tanto, precisam ter a oportunidade de 

interagir com outras pessoas, com objetos e situações que exijam envolvimento, 

dispondo de tempo para pensar e refletir acerca de seus procedimentos. 

Percebendo o próprio progresso, eles se sentem mais estimulados a participar 

ativamente das atividades propostas. 

Alunos que frequentam a Sala de Recursos Multifuncional Tipo I podem 

apresentar dificuldades em diversas áreas do conhecimento, porém, é quase 

unânime a defasagem em relação à disciplina de matemática. Percebe-se também 

que alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem podem encontrar no 

raciocínio lógico uma poderosa alavanca, que dinamiza e flexibiliza esse processo 

complexo. 

Portanto, faz-se necessário o uso de atividades de lógicas que possam 

atenuar os anseios de tais alunos, fazendo com que os mesmos possam se 

apropriar do conhecimento matemático de maneira prazerosa, diferenciada e lúdica. 

Nessa Unidade Pedagógica propomos 16 encontros de duas horas aulas 

cada, nas quais serão realizadas atividades (criadas ou já existentes) voltadas para 

o desenvolvimento do raciocínio lógico e pensamento dos alunos que frequentam a 

Sala de Recursos Multifuncional Tipo I, da Escola Estadual Agostinho Stefanello e 

trilhar caminhos para minimizar os obstáculos existentes entre a matemática, o 

raciocínio lógico e o educando, amenizando as dificuldades encontradas. 

Espera-se que as ações desenvolvidas motivem os educandos a mudar suas 

atitudes em relação ao ensino da matemática, despertando-lhes o interesse e o 

gosto em relação ao seu aprendizado. 



Os encontros serão realizados conforme descritos na tabela abaixo: 
 

ENCONTROS ATIVIDADES 

1º ENCONTRO 
- Linhas intocáveis 

- Circuitos 

2º ENCONTRO 
- Mistério na cidade 

-Descobrindo as horas 
-Feliz aniversário 

3º ENCONTRO 
- Atravessando a ponte 

-O coiote e a ovelha 
-Padre e canibais 

4º ENCONTRO -Construções com palitos de fósforo 

5º ENCONTRO 
-Problema do sorvete 

-Alvo alvejado 
-Na escola 

6º ENCONTRO - Construções com tangran 

7º ENCONTRO 

-Balox 
-Balança lógica 

-Jarros 
-Passo a passo 

8º ENCONTRO 
- Sudoku 2 x 2 
- Sudoku 2 x 3 
- Sudoku 3 x 3 

9º ENCONTRO 
-Filme: Muito desgaste sem 

planejamento 
- Desafio: Amigas na escola 

10º ENCONTRO 
-Vitral quebrado 

- Calculadora quebrada 
-Mahjongg 

11º ENCONTRO 
- Filme: Desorganizado 

- Encaixa números 

12º ENCONTRO 
- Loteria lógica 

- Labirinto surpresa 

13º ENCONTRO 
- Filme: O Quadrado Mágico de 

Albrecht Durer 
- Quadrados mágicos 

14º ENCONTRO - Jogo de tabuleiro: Contig 60 

15º ENCONTRO 
- Filme “Renan Cerpe ensina a 

resolver o cubo mágico”. 
- Quebra cabeça: Cubo mágico 

16º ENCONTRO 

- Desafio das plantações. 
-Herança do fazendeiro. 
- Sequência dupla cor. 
- Sequência tripla cor. 

- Número oculto. 
- Valor desconhecido. 

- Divisão no loteamento. 
 

 



ATIVIDADES DE RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

ATIVIDADE 1 

PRIMEIRO DIA   
                                          http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 
 

OBJETIVOS: 

- Desenvolvimento cognitivo do aluno. 

- Organização do pensamento e ideias. 

- Percepção na resolução ordenada das informações. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDOS: 

- Geometria. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Folha impressa com as atividades.  

 

APRESENTAÇÃO: 

 O professor entregará as atividades impressas, pedirá que cada aluno 

individualmente tente encontrar o resultado correto e se necessário pode pedir a 

mediação dos amigos ou do professor.  

 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Explora diferentes estratégias?   



- Diferenciou linhas, retas paralelas e retas concorrentes?  

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

atividades? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento. 

Questão A: Linhas intocáveis. 

 Você é capaz de conectar os cinco pares de desenhos iguais neste painel, 

sem cruzar nenhuma linha? As linhas devem permanecer dentro do retângulo 

colorido. 

 

   

 

Desafio adaptado do livro: Cérebro Ativo, Ivan Moscovich, livro 2, 2012, Ediouro, p. 25 

 

Questão B: Circuito. 

Circuitos são grafos bidimensionais – as junções executam operações 

eletrônicas, enquanto as linhas carregam sinais elétricos de um lugar a outro. Se as 



linhas se cruzam, há um curto-circuito e o dispositivo falha. 

Vamos traçar cinco linhas para conectar os cinco pares de desenhos iguais. 

Todas as linhas só podem passar pela grade branca, e nenhuma linha pode cruzar 

outra. 

 

       

       

       

       

       

       

       

Desafio adaptado do livro: Cérebro Ativo, Ivan Moscovich, livro 2, 2012, Ediouro, p. 25 

 

 

ATIVIDADE 2 

SEGUNDO DIA 
                                           http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 
 

OBJETIVOS: 

- Motivar os alunos relutantes ao aprendizado e à leitura. 

- Desenvolver a oralidade, interpretação e raciocínio lógico. 

- Unir o encantamento das histórias em quadrinhos com o científico da sala de aula. 

- Conhecer o gênero textual em sua estrutura e função. 

- Usar o calendário para marcar e acompanhar a passagem do tempo. 

 

CONTEÚDOS: 

- Medidas de tempo. 



TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas aulas 

 

MATERIAL: 

- Atividade impressa; 

- Calendário do ano de 2014 e 2015.  

 

APRESENTAÇÃO: 

A professora entregará para cada aluno a atividade impressa e pedirá que os 

alunos descubram os enigmas apresentados. Se os alunos necessitarem também 

será entregue para cada aluno um calendário para pesquisa. 

 

AVALIAÇÃO: 

O professor poderá observar: 

- O aluno explora diferentes estratégias? 

- Apresenta interesse em analisar a atividade e sente-se desafiado pelas situações 

problemas? 

- O aluno demonstra interesse em aprender a atividade? 

- Está motivado em resolvê-la? 

- Como o aluno se organiza o pensamento? 

- O aluno domina as informações sobre as medidas de tempo?  

- Registro- Existe coerência entre as respostas e o texto das mesmas? 

- Registro- As formas de registro são modificadas no decorrer da atividade? 

- Reconhece diferentes gêneros textuais? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  

Questão A: Mistério na cidade. 

Esta é uma vista de cidadezinha do interior. Observem atentamente e 
identifiquem qual a hora, o dia e o mês da cena. E como chegaram a esse 



resultado?

 
Fonte: A Cena - Dia a Dia educação. Disponível em:  
           http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/Image/desafio_cena_1.jpg 

 
 

HORAS  

DIA  

MÊS  

 
COMO CHEGOU A ESSE 
RESULTADO? 
 

 

    Fonte:  http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/Image/desafio_cena_1.jpg 

 

Questão B: Descobrindo horas. 

Responder a questão proposta em cada uma das três tirinhas abaixo. 

 

     Resposta...........................................................................................................................  

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/Image/desafio_cena_1.jpg
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/Image/desafio_cena_1.jpg


 

    Resposta ..................................................................................................................... ..... 

 

    Resposta ..........................................................................................................................  

    Fonte:http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=391 

 

Questão C: Feliz aniversário. 

 

Quando perguntado sobre o seu aniversário, um homem disse:  

 “Anteontem eu tinha apenas 25 anos e no próximo ano, eu farei 28 anos.”  

Isso pode ser verdade apenas um dia em um ano. Em que dia ele nasceu? 

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1328 
 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=391
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1328


 

ATIVIDADE 3 

TERCEIRO DIA 
                                            http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 
 

OBJETIVOS: 

- Averiguar a noção de medidas de tempo, principalmente minutos e segundos. 

- Comparação entre medidas de massa. 

- Verificar a composição de uma cadeia alimentar. 

- Desenvolver o raciocínio e pensamento lógico. 

- Uso de recursos tecnológicos como forma de expandir a prática da lógica no 

contexto escolar. 

 

CONTEÚDOS: 

- Medidas de tempo. 

- Medidas de massa. 

- Cadeia alimentar.  

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Computadores da sala de informática da escola. 

 

APRESENTAÇÃO: 

Após reserva de horário dos computadores da sala de informática da escola, 

os alunos serão levados á sala de informática, onde cada aluno individualmente 

acessará os endereços eletrônicos indicados pela professora, para solucionarem os 

dois desafios propostos. 

 

AVALIAÇÃO: 

 - O aluno resolve mentalmente ou vai direto ao desafio? 



- Explora diferentes estratégias?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Usou adequadamente os sistemas de medidas? 

- Percebeu a importância na ordem de organização da cadeia alimentar? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  

Questão A: Atravessando a ponte. 

 

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1275 

Questão B: O coiote e a ovelha. 

 

 

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1273 

 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1275
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1273


Questão C: Padres e canibais. 

 

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1274 

 

 

 

ATIVIDADE 4 

QUARTO DIA 
                                         http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 
 

OBJETIVOS 

- Raciocínio lógico, imaginação, antecipação e planejamento. 

- Atenção, concentração, paciência e o autocontrole. 

- Desenvolvimento do conceito de perímetro e área. 

- Cálculo de perímetro. 

- Cálculo de área. 

- Analisar o raciocínio geométrico. 

- Orientação espacial. 

- Manipulação de quantidades. 

 

CONTEÚDOS 

- Cálculo de área; 

- Cálculo de perímetro. 

- Classificação dos polígonos. 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1274


TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE 

Duas aulas. 

 

MATERIAL 

- Palitos de sorvetes coloridos. 

- Folha de sulfite para colar os desafios prontos. 

 

APRESENTAÇÃO 

O professor deverá organizar a turma de alunos (em grupo ou individual), 

fazer a distribuição dos palitos e orientá-los sobre a atividade. Importante: como a 

maioria das atividades é em forma de desafio, o professor deve mediar o trabalho, 

questionando, ajudando a levantar hipóteses, levando-os a desenvolver o espírito 

investigativo. 

 

AVALIAÇÃO 

O Professor deverá observar: 

- Como o aluno se organiza no espaço? 

- O aluno domina o espaço disponível? 

- O aluno domina a direção espacial? 

- O aluno domina o sentido da organização dos espaços? 

- Explora diferentes estratégias? 

- O aluno demonstra interesse em aprender? 

- Apresenta interesse em analisar a atividade? 

- Sente-se desafiado pelas situações problemas? 

- O aluno reconhece as diversas formas geométricas planas? 

- Precisou de auxílio para resolver a atividade? 

- Usou a criatividade para montar os desafios? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  



QUESTÃO A: Construções com palitos de fósforos. 

* Vire o peixe:  Vire o peixe de lado movendo apenas 3 palitos. 

 

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287 

 

*Remova um quadrado: Mova 2 palitos para formar apenas 4 quadrados. 

 

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287 

 

* O hexágono: Mova 4 palitos para formar 3 triângulos equiláteros. 

 

Fonte:http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287 

* Cercado dos Porcos: Remover apenas um palito e arrumando o resto, mantenha o 

mesmo número de cercados para os porcos. 

 

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287


* Divisão do terreno: Auxilie o sitiante a dividir o seu terreno, usando apenas os 8 

palitos da direita, dividindo esse terreno em forma de L em 4 terrenos menores em 

forma de L para seus filhos.  

 

 

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287 

 

*Remova 3 palitos para deixar apenas 3 quadrados. 

 
Fonte:http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287 
 
 
 

ATIVIDADE 5 

QUINTO DIA 
                                           http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 
 

OBJETIVOS: 

- Desenvolvimento cognitivo do aluno. 

- Organização do pensamento e ideias. 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1287


- Formação de conceitos básicos de matemática. 

- Assimilação de regras matemáticas. 

- Percepção na resolução ordenada das informações. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDOS: 

- Quatro operações fundamentais. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Folha impressa com as atividades.  

 

APRESENTAÇÃO: 

 O professor entregará as atividades impressas, pedirá que cada aluno 

individualmente tente encontrar o resultado correto e se necessário pode pedir a 

mediação dos amigos ou do professor.  

 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- O aluno usou as regras matemáticas? 

- Explora diferentes estratégias?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Usou adequadamente as operações fundamentais? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

atividades? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  



Questão A: O problema do sorvete. 

          Os garotos A, B, C e D tomaram um dos tipos de sorvete ilustrados no boxe. 

Diga qual o nome deles e o que cada um tomou, considerando que Vicente não é o 

garoto A.  

 

 

Resposta: 

 Garoto A Garoto B Garoto C Garoto D 

Nome 
 

 
   

Tipo de 

sorvete 
    

Fonte:http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=368 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=368


Questão B: Alvo Alvejado. 

 

Resposta........................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=378 

 

Questão C: Na Escola.  

Na escola Português, Pintor, Inglês e Escritor, são quatro professores que 

atuam na mesma escola de ensino médio. 

Cada um deles ensina duas disciplinas. Além disso: 

Três ensinam português. 

• Somente um ensina matemática. 

• Há dois professores de química. Um deles é Português. 

• Simão Pintor e o senhor Carlos Inglês ensinam história. 

• Pedro Português não ensina português. 

• Estêvão Escritor é professor de química. 

O senhor Português não leciona nenhuma matéria ministrada por Carlos ou o 

senhor Pintor.  

Pergunta-se: 

Qual é o nome completo de cada professor e qual a dupla de disciplinas que 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=378


cada um leciona? 

 

 
Professor 

...................... 

...................... 

Professor 

..................... 

..................... 

Professor 

.................... 

.................... 

Professor 

...................... 

...................... 

Disciplina 

 

 
 

   

Disciplina 

 
 
 

   

Fonte adaptada: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=344 

 

 

 

ATIVIDADE 6 

SEXTO DIA 
                                           http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 
 

OBJETIVOS: 

- Desenvolvimento cognitivo do aluno. 

- Organização do pensamento e ideias. 

- Formação de conceitos básicos de matemática. 

- Assimilação de regras matemáticas. 

- Percepção na resolução ordenada das informações. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

- Relembrar polígonos. 

 

CONTEÚDOS: 

- Geometria plana. 

- Classificação dos quadriláteros e triângulos. 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=344


TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Tangran em madeira pertencente à professora.  

 

APRESENTAÇÃO: 

 O professor passará na televisão multimídia a animação com as peças do 

tangran e explicará oralmente sobre a sua origem.  

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=7094 

 

Os alunos serão questionados sobre as diversas formas geométricas planas 

encontradas no espaço escolar e seus respectivos conceitos matemáticos e propor a 

construção de polígonos (quadriláteros e triângulo) com o uso de todas as peças do 

tangran. 

Para finalizar assistiremos a animação sobre tangran na teve multimídia, onde 

poderemos observar as diversas montagens com esse quebra-cabeça chinês.  

Fonte: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=7090 

  

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- O aluno usou as regras matemáticas? 

- Explora diferentes estratégias?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Construção dos polígonos com o tangran? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

atividades? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=7094
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/video/showVideo.php?video=7090


Questão A: Construir um retângulo com todas as peças do tangran. 

 

 
FONTE: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=74 
 
 

Questão B: Construir um triângulo com todas as peças do tangran. 

 

 
FONTE: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=74 

 

Questão C: Construir um trapézio com todas as peças do tangran. 

 

 
FONTE: http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=74 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=74
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=74
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=74


 
 

ATIVIDADE 7 

SÉTIMO DIA 

                                                                                                              http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 
 

OBJETIVOS: 

- Desenvolvimento cognitivo do aluno. 

- Organização do pensamento. 

- Organização de ideias. 

- Domínio da mídia tecnológica. 

- Organização lógica espacial. 

- Comparar medidas de massa e capacidade. 

- Analisar o desenvolvimento do pensamento. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDOS: 

- Quatro operações fundamentais. 

- Medidas de massa. 

- Medidas de capacidade. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Computadores do laboratório de informática da escola.  

 

APRESENTAÇÃO: 

Após reserva de horário dos computadores da sala de informática da escola, 

os alunos serão levados á sala de informática, onde cada aluno individualmente 

acessará os endereços eletrônicos indicados pela professora, para solucionarem os 

quatro desafios propostos. 



AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Organização do raciocínio espacial? 

- Explora diferentes estratégias?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Usou adequadamente as medidas de massa e capacidade? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

atividades? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  

Questão A: Balox. 

 
Disponível em: 
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1290 

 

Questão B: Balança Lógica 

 

Disponível em: 
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1263 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1290
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1263


Questão C: Jarros 

 
Disponível em: 
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1267 

 

Questão D: Passo a passo 

 
Disponível em: 
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1288 

 

 

 

ATIVIDADE 8 

OITAVO DIA 
                                                                                                                                                     http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

OBJETIVOS: 

- Desenvolvimento cognitivo do aluno. 

- Organização do pensamento. 

- Desenvolvimento de ideias. 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1267
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1288


- Organização lógica espacial. 

- Analisar o desenvolvimento do pensamento. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDOS: 

- Quatro operações fundamentais. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Atividades impressas. 

 

APRESENTAÇÃO: 

O professor entregará as atividades para os alunos, que tentarão resolver 

sem mediação, porém, se algum aluno necessitar receberá atendimento individual. 

 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Organização do raciocínio espacial? 

- Explora diferentes estratégias?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

atividades? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  

 

Questão A: Sudoku. 

Preencha o quadro com as figuras ao lado. Mas atenção. Não repetir na 



horizontal, vertical, nem dentro dos quadrados menores (2x2) a mesma figura. 

 

 

 

 

Fonte das imagens: 
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/listaEventos.php 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Questão B: Sudoku. 

Preencha o quadro com as palavras abaixo. Mas atenção. Não repetir na 

horizontal, vertical, nem dentro dos quadrados menores (3x2) as mesmas palavras. 

 

 
 

QUADRADO 
  

 

RETÂNGULO 
 

 

CÍRCULO 
 

 

RETÂNGULO 

 

ESFERA 
 

 

QUADRADO 

 
 

RETÂNGULO 
 

 

CÍRCULO 

 

ESFERA 
 

 
 

CUBO 

 

LOSANGO 

 

QUADRADO 

 

CÍRCULO 
 

 

QUADRADO 
    

 

CUBO 

 
 

CÍRCULO 

 

ESFERA 
 

 

QUADRADO 
 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/galeria/listaEventos.php


Questão C: Sudoku. 

Preencha os quadrados vazios para cada bloco 3x3 (composto de nove 

quadrados), cada linha (horizontal)e cada coluna (vertical) contenham os números 

de 1 a 9, e que eles apareçam uma única vez. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATIVIDADE 9 

NONO DIA 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

OBJETIVOS: 

- Desenvolvimento cognitivo do aluno. 

- Organização do pensamento e ideias. 

- Organização lógica espacial. 

- Analisar o desenvolvimento do pensamento. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

  2  7  5 8 6 

6 7  4  8 2 3  

1 3   6  4  7 

 9  8 1 6  5  

5  6  3  8  4 

8 2  5 4 7  1  

7 6   5  1  8 

 5  6  1 7 4 3 

3 8 1  2 4 9 6  



CONTEÚDOS: 

- Gênero textual. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Filme “Muito desgaste sem planejamento” em pendrive. 

- Atividade impressa. 

 

APRESENTAÇÃO: 

O professor passará na televisão o vídeo “Muito Desgaste sem planejamento” 

com duração de 3 minutos e 55 segundos, para debate oral sobre a importância de 

se planejar uma tarefa, uma ação em nossa vida ou em uma atividade escolar de 

qualquer disciplina, posteriormente entregará o desafio “Amigas na Escola” para os 

alunos, que tentarão resolver sem mediação, porém, se alguns alunos necessitar 

receberá atendimento individual. 

 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Organização do raciocínio espacial? 

- Explora diferentes estratégias?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

atividades? 

- Relacionou as informações do filme com a organização da resolução do desafio 

proposto? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  



Questão A: Vídeo. 

Assistir o vídeo “Muito Desgaste sem Planejamento”, na televisão multimídia. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=LOyX-vgdQGQ  

 

Questão B: Amigas na escola. 

Descubra qual a matéria preferida, o animal de estimação, o suco que mais 

gostam, a cor da mochila e a cidade que as 5 amigas pretendem visitar. 

 MENINA 1 MENINA 2 MENINA 3 MENINA 4 MENINA 5 

NOME      

MOCHILA      

MATÉRIA      

ANIMAL      

LUGAR      

SUCO      

 

Joana gosta de suco de Abacaxi. 
A dona da mochila Vermelha vai viajar para 
Fernando de Noronha. 

A menina que tem Hamsters estuda Artes. 
A primeira da esquerda usa uma mochila 
Amarela. 

O suco favorito de Ana é de Limão A menina da mochila Azul tem Cachorros. 

Jéssica está a esquerda da Renata. 
Quem gosta de Biologia senta ao lado da 
menina que tem Hamsters. 

Pati é a primeira da esquerda. Jéssica viajará para Salvador nas férias. 

A menina da direita gosta de estudar Artes. 
A menina que gosta de Biologia senta ao lado 
da que gosta de Português. 

Quem toma suco de Laranja gosta de Cavalos 
Viajará para o Rio de Janeiro a menina que 
tem a mochila Preta. 

A pessoa que gosta de suco de Limão está no 
meio e tem gatos. 

Quem gosta de suco de Laranja senta ao lado 
de quem gosta de suco de Maracujá. 

A mochila da Jéssica é Verde. 
A garota que gosta de suco de morango tem 
pássaros como animal de estimação. 

A menina à esquerda da do meio viajará 
Florianópolis. 

A garota que senta à direita de quem gosta de 
História prefere Matemática. 

Quem quer viajar pra Recife tem a mochila 
Amarela. 

A menina que gosta do suco de Abacaxi senta 
ao lado da que viajará para Fernando de 
Noronha. 

 

FONTE ADAPTADA DE:http://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-na-escola/ 

https://www.youtube.com/watch?v=LOyX-vgdQGQ
http://rachacuca.com.br/logica/problemas/amigas-na-escola/


 

ATIVIDADE 10 

DÉCIMO DIA 
                                                                                                                                                   http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

OBJETIVOS: 

- Uso de recursos tecnológicos como forma de expandir a prática da lógica no 

contexto escolar. 

- Desenvolvimento cognitivo do aluno. 

- Organização do pensamento. 

- Criatividade. 

- Organização lógica. 

- Organização espacial. 

- Analisar o desenvolvimento do pensamento. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

- Reconhecimento de figuras planas. 

- Criatividade na organização do pensamento. 

 

CONTEÚDOS: 

- Quatro operações fundamentais. 

- Geometria. 

- Semelhanças. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Computadores do laboratório de informática da escola. 

 

APRESENTAÇÃO: 

Após reserva de horário dos computadores da sala de informática da escola, 

os alunos serão levados a sala de informática, onde cada aluno individualmente 



acessará os endereços eletrônicos indicados pela professora, para solucionarem os 

três desafios propostos. 

 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Organização do raciocínio espacial? 

- Explora diferentes estratégias?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

atividades? 

- Organização da percepção visual? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  

 

Questão A: Vitral Quebrado. 

 

 

Disponível em:  
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1289 

 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1289


Questão B: Calculadora Quebrada. 

 
Disponível em: 
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1253 

Questão C: Mahjongg. 

 
Disponível em : 
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1255 

 

 

ATIVIDADE 11 

DÉCIMO PRIMEIRO DIA 
                                                                                                                                                           http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

OBJETIVOS: 

- Desenvolvimento cognitivo do aluno. 

- Organização do pensamento. 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1253
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1255


- Organização de ideias. 

- Organização lógica espacial. 

- Analisar o desenvolvimento do pensamento. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDOS: 

- Números e álgebra. 

- Geometria plana. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Televisão com pendrive para assistirmos o Filme “O desorganizado”  

- Atividades impressas. 

 

APRESENTAÇÃO: 

O professor passará na televisão o vídeo “O Desorganizado” com duração de 

3 minutos e 44 segundos, para debate oral sobre a importância de se organizar o 

pensamento, uma tarefa, uma ação em nossa vida, uma equação matemática ou em 

uma atividade escolar de qualquer disciplina a sequência lógica dos acontecimentos, 

posteriormente entregará o desfio “Encaixa números” para os alunos, que tentarão 

resolver sem mediação, porém, se alguns alunos necessitar receberá atendimento 

individual. 

 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Organização do raciocínio espacial? 

- Explora diferentes estratégias?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

atividades? 

- Relacionou as informações do filme com a organização da resolução do desafio 

proposto? 



- Necessitou de auxílio para resolver a atividade? 

- Soube expressar suas ideias quando em dúvida? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente as atividades. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  

 

Questão A: Filme “O Desorganizado”. 

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=PMoINjIgE3o 

 

Questão B: Encaixa números. 

        4       

1        2       

2        5       

9        1       

1        6       

9        2       

4        2       

               

      6  7 0 1 9 8 5 5 

      5         

      7         

      3         

      0         

      7         

      9         

https://www.youtube.com/watch?v=PMoINjIgE3o


3  dígitos 4 dígitos 5 dígitos 6 dígito 7 dígitos 

187 

652 

765 

963 

 

1908 

2609 

3313 

4676 

5212 

6407 

7024 

8241 

19351 

24007 

30442 

41693 

50289 

69734 

72268 

75913 

87126 

93775 

129194 

272969 

435432 

501123 

 

1498016 

1781640 

2456733 

3482667 

4251622 

4968451 

5693211 

5916894 

6573079 

7019855 

7124356 

8027294 

9313857 

9758036 

 
Fonte: Atividade adaptada do livro “Como pensar com Lógica” de Charles Phillips, 2009, livro 2,p.22. 
 
 
 
 
 
 

ATIVIDADE 12 

DÉCIMO SEGUNDO DIA 
                                                                                                                                                          http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

 

OBJETIVOS: 

- Desenvolvimento cognitivo do aluno. 

- Organização do pensamento e ideias. 

- Organização lógica espacial. 

- Analisar o desenvolvimento do pensamento. 

- Despertar o raciocínio lógico. 



CONTEÚDOS: 

- Números. 

- Operações. 

- Geometria. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Atividades impressas. 

 

APRESENTAÇÃO: 

O professor entregará as atividades para os alunos, que tentarão resolver 

sem mediação, porém, se alguns alunos necessitarem receberá atendimento 

individual. 

 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Organização do raciocínio espacial? 

- Explora diferentes estratégias?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

atividades? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade.  

Assim, eles levantaram as dificuldades encontradas, as descobertas feitas, os 

problemas observados para realizar as questões propostas. É o momento de ouvir e 

fazer sugestões, dar dicas, esclarecer as dúvidas e problematizar situações que 

julgar oportunas para o momento.  

 

Questão A: Loteria lógica. 

 Assinale a alternativa correta e justifique sua resposta. 



1- Um tijolo pesa um quilograma mais meio tijolo. Qual o peso de dois tijolos? 

3 quilos 4 quilos 2 quilos 3 quilos e meio 

Justificativa 

 

 

2-Você precisa fazer uma viagem de carro de 18000 km.  

Os pneus de seu veículo duram 12000 km. Qual o número mínimo de pneus 

reservas você precisa levar? 

2 pneus 1 pneu 3 pneus 4 pneus 

Justificativa 

 

 

3- Quanto tempo leva um trem, de um quilômetro de comprimento, para atravessar 

um túnel de um quilômetro de comprimento, sabendo que o trem possui velocidade 

igual a um quilômetro por minuto? 

3 minutos 1 minuto e meio 1 minuto 2 minutos 

Justificativa 

 

 

4- Três gatos demoram um minuto e meio para apanhar três ratos, quanto tempo 

levará para cem gatos apanharem cem ratos? 

2 minutos e meio 1 minuto e meio 100 minutos 200 minutos 

Justificativa 

 

 

5- Um náufrago está em uma ilha e pode enxergar mais outras duas ilhas.  

Ele está faminto, e percebe que cada ilha, junto com a sua, possui três palmeiras, e 

cada uma destas com três cocos. Se ele recolher todos os cocos, quantos cocos ele 

terá? 

3 cocos 9 cocos 6 cocos nenhum coco 

Justificativa 

 

 



6- Você está num quarto escuro. E com o tato encontra à sua frente três objetos: um 

fósforo, uma vela, e uma lamparina. Qual destes você acenderá primeiro? 

fósforo Vela lamparina lanterna 

Justificativa 

 

 

7- Houve um grande incêndio numa floresta e dois valentes bombeiros foram tentar 

apagá-lo.  Depois de muito sacrifício o conseguiram, e ao sair da floresta, um deles 

estava coberto de fuligem, com o rosto todo coberto de preto, e o outro estava 

absolutamente limpo. Após saírem da densa floresta qual dos dois irá lavar o rosto? 

bombeiro como rosto sujo bombeiro que está com o rosto limpo 

Justificativa 

 

 

8- Paula quer sair à noite, mas sua mãe a proibiu. Mesmo assim ela resolve tentar, 

mas lembra-se que não tem nenhum par de meias limpas, mas sabe que sua mãe 

tem no quarto dez pares de meias, cinco pares brancos e cinco pares pretos.  

Se todas as meias estão misturadas e para pegar as meias Paula não poderá 

acender a luz para não acordar sua mãe. Qual número mínimo de meias Paula 

deverá pegar para ter certeza que tem um par de meias da mesma cor? 

quatro três seis dois 

Justificativa 

 

 

9- Você precisa cozinhar um ovo por dois minutos exatos, mas para isso você possui 

somente duas ampulhetas, uma que marca cinco minutos e uma que marca três 

minutos. Como fazer? 

Usamos apenas a 

ampulhetas que 

marca 3 minutos. 

Usamos somente 

a ampulheta que 

marca 5 minutos. 

Não conseguimos 

medir o tempo 

necessário. 

Iniciar o tempo 

com as duas 

ampulhetas juntas. 

Justificativa 

 

 



10- Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na arca? 

106 nenhum 228 362 

Justificativa 

 

 

11- Alguns meses têm 30 dias e outros têm 31. Quantos têm 28 dias? 

dois apenas fevereiro nenhum todos 

Justificativa 

 

 

12-Você acha uma caixa de fósforos com apenas um fósforo, e você está em um 

quarto escuro e frio. No quarto tem um lampião à gasolina, uma vela e um punhado 

de lenha. O que você acenderia primeiro? 

lampião fósforo punhado de lenha vela 

Justificativa 

 

 

13-Um médico receita três comprimidos e diz para tomar um a cada meia hora, 

quantos minutos duram os comprimidos? 

20 40 60 90 

Justificativa 

 

Atividade adaptada da fonte: 
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=953  acesso em 24-09-2014 

 

Questão B: Labirinto surpresa. 

Inicie o labirinto por qualquer uma das duas setas existentes e no final surgirá 

um ótimo meio de transporte que pode te auxiliar na manutenção de sua saúde. 

 
Fonte :http://niceideias.blogspot.com.br/2010/10/labirintos-geniais.html acesso em 02-10-2014 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=953
http://niceideias.blogspot.com.br/2010/10/labirintos-geniais.html


 

ATIVIDADE 13 

DÉCIMO TERCEIRO DIA 
                                                                                                                                             http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

OBJETIVOS 

- Descobrir propriedades estruturais das operações matemáticas. 

- Desenvolvimento cognitivo do aluno. 

- Organização do pensamento e ideias. 

- Organização lógica espacial. 

- Analisar o desenvolvimento do pensamento. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDOS: 

- Números e operações. 

- Geometria. 

- Números inteiros. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Televisão com entrada para pendrive . 

- Pendrive com o filme “O Quadrado Mágico de Albrecht Durer”. 

- Atividades impressas. 

 

APRESENTAÇÃO: 

Assistiremos ao filme “O Quadrado Mágico de Albrecht Durer” com a duração 

de 2 minutos e 40 segundos, onde debateremos as relações numéricas do quadrado 

mágico encontrado na gravura. O professor entregará as atividades para os alunos 

contendo os quadrados mágicos, que tentarão resolver em duplas. Se algumas 

duplas de alunos necessitarem de auxilio receberão atendimento individual. 



 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Organização do raciocínio espacial? 

- Explora diferentes estratégias?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

atividades? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente o vídeo e a atividade dos quadrados mágicos. Assim, eles 

levantaram as dificuldades encontradas, as descobertas feitas, os problemas 

observados para realizar as questões propostas. É o momento de ouvir e fazer 

sugestões, dar dicas, esclarecer as dúvidas e problematizar situações que julgar 

oportunas para o momento.  

 

Questão A: Vídeo: O Quadrado Mágico de Albrecht Durer. 

Assistir o vídeo e debater as relações encontradas no vídeo sobre o quadrado 

mágico de Albrecht Durer (Gravura: A Melancolia de 1514), disponível em 

www.youtube.com/watch?v=epvmeppIs54 acessado em 20-10-2014. 

 

Questão B: Quadrados Mágicos 

1- Nos quadrados mágicos abaixo, a soma dos números em cada linha, 

coluna e diagonal é sempre a mesma. No lugar do X que número devemos colocar? 

 
Fonte :http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=36923 acesso em 02-10-2014 

 

http://www.youtube.com/watch?v=epvmeppIs54
http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnica.html?id=36923


2- Complete o quadrado mágico usando os números 01-02-03-04-05-06-07-

08-09-10-13-14-17-18-21-22 e que eles apareçam uma única vez em cada 

quadrado. Lembre-se: a soma em coluna, em linha ou em diagonal é sempre 40. 

Observação: Alguns números já foram usados no correto lugar. 

 

01  07 14 

08    

    03   

  06  04 

 

01 * 02 *03 * 04 * 05 * 06 *07 * 08 *09 * 10 * 13* 14 * 17 * 18 *21 * 22 

Fonte adaptada: Números lógicos. Edição nº 18. 2008. Julio Igliori. Iglu Editora. 

 

3- Complete o quadrado mágico usando os números -5;-3;-1;1;3;5;7,9,11 e 

que eles apareçam uma única vez em cada quadrado. Lembre-se: a soma em 

coluna, em linha ou em diagonal é sempre 9. Observação: Alguns números já foram 

usados no correto lugar. 

9   

  11 

 7  

 

-5; -3; -1, 1; 3 ; 5; 7; 9; 11 

Fonte adaptada: Números lógicos. Edição nº 18. 2008. Julio Igliori. Iglu Editora. 

 

ATIVIDADE 14 

DÉCIMO QUARTO DIA 
                                                                                                                                                       http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

OBJETIVOS: 

- Organização do pensamento e ideias. 

- Exercitar sentenças numéricas, envolvendo as quatro operações fundamentais. 



- Desenvolver o trabalho em equipe. 

- Relacionar operações matemáticas aos seus resultados, utilizando estratégias para 

vencer o jogo. 

- Organização lógica espacial. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDOS: 

- Quatro operações fundamentais. 

- Sentenças matemáticas. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Tabuleiro impresso. 

- 3 dados. 

- Lápis de cor de cores diferentes para serem seus marcadores. 

 

APRESENTAÇÃO: 

O professor explicará as regras e demonstrará o jogo. 

Regras: 

- Duas equipes oponentes escolhem as cores de seus marcadores e jogam 

alternadamente. 

- Cada jogador, na sua vez, lança os três dados e constrói uma sentença numérica 

usando os números indicados pelos dados e uma ou duas operações diferentes. 

Exemplo: Com os 2, 3 e 4 o jogador poderá construir (2 + 3) x 4 = 20. O jogador, 

nesse caso, cobriria o espaço onde está o número 20 com a pintura da cor de sua 

equipe e marcaria um ponto. Só é permitido utilizar as quatro operações básicas. 

- Se um jogador passar a vez, por acreditar que não pode construir uma sentença 

com os valores obtidos nos dados e seu oponente conseguir fazê-lo, é este que 

pinta a casa com o resultado final da sentença. 

- Vence aquele que, em primeiro lugar conseguir alinhar 4 de seus marcadores na 

horizontal, vertical ou diagonal (sem marcadores do oponente intercalados) ou em 

determinado tempo, conseguirem maior números de casas coloridas com a mesma 



cor. 

 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Organização do raciocínio espacial? 

- Explora diferentes estratégias para bloquear a equipe adversária?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

- Percebeu a importância na ordem correta das informações para resolução das 

sentenças matemáticas? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  

 

Questão A: Contig 60. 

Tabuleiro do jogo Contig 60. 

0 1 2 3 4 5 6 7 

27 28 28 30 31 32 33 8 

26 54 55 60 64 70 34 9 

25 52 108 120 135 75 35 10 

24 50 100 180 150 80 36 11 

23 48 98 95 90 84 38 12 

22 47 46 45 44 42 40 13 

21 20 19 18 17 16 15 14 

 
Jogo adaptado da fonte:  
http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=52 acesso em 02-
10-2014. 

http://www.matematica.seed.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=52


 

ATIVIDADE 15 

DÉCIMO QUINTO DIA 
                                                                                                                                                    http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

OBJETIVOS:  

- Contribuir na elaboração de ideias. 

- Construção de estratégias. 

- Tomadas de decisões visando atingir os resultados esperados. 

- Organização lógica espacial. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

- Destreza em manipular o cubo mágico. 

- Diferenciação de cores. 

- Reconhecimento de sólidos geométricos. 

- Domínio com material manipulável. 

 

CONTEÚDOS: 

- Geometria plana. 

- Geometria espacial. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Televisão com pendrive para assistirmos o filme: “Renan Cerpe ensina a resolver o 

cubo mágico”. 

- Cubo mágico. 

 

APRESENTAÇÃO: 

Assistiremos ao filme “Renan Cerpe ensina a resolver o cubo mágico” com 11 

minutos e 28 segundos de duração, onde analisaremos dicas sobre a resolução da 



montagem do cubo mágico. Após o filme cada aluno tentará montar e desmontar o 

seu cubo mágico. Cada aluno trará o seu cubo mágico, pedido com antecedência 

pelo professor. 

 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Organização do raciocínio espacial? 

- Explora diferentes estratégias para montar o cubo mágico?   

- Como o aluno organiza seu pensamento? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  

Questão A: Filme “Renan Cerpe ensina a resolver o cubo mágico”. 

Assistiremos ao filme onde analisaremos as dicas sobre a montagem do cubo 

mágico. Filme disponível em: www.youtube.com/watch?v=Qhx8pKyxCrM acessado 

em 02-10-2014. 

 

Questão B: Cubo Mágico 

 Desmontaremos e montaremos o cubo mágico através das dicas fornecidas 

pelo filme. 

 

Fonte 
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2filosofia/5cubos.jpg 
acesso em 02-10-2014 

http://www.youtube.com/watch?v=Qhx8pKyxCrM
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2filosofia/5cubos.jpg%20acesso%20em%2002-10-2014
http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/tvmultimidia/imagens/2filosofia/5cubos.jpg%20acesso%20em%2002-10-2014


 

ATIVIDADE 16 

DÉCIMO SEXTO DIA 
                                                                                                                                                   http://www.educadores.diaadia.pr.gov.br 

 

OBJETIVOS:  

- Contribuir na elaboração de ideias. 

- Construção de estratégias e tomadas de decisões visando atingir os resultados 

esperados. 

- Organização lógica espacial. 

- Despertar o raciocínio lógico. 

 

CONTEÚDOS: 

- Geometria plana. 

- Área do quadrado e retângulo. 

- Sequências geométricas. 

 

TEMPO PREVISTO PARA A ATIVIDADE: 

Duas horas aulas. 

 

MATERIAL: 

- Folhas impressas com os desafios. 

- Régua e lápis de cor 

 

APRESENTAÇÃO: 

O professor entregará os desafios apresentados um a um, para cada aluno 

para resolverem individualmente. Se algum aluno necessitar de mediação receberá 

intervenção individual. 

 

AVALIAÇÃO:  

O professor poderá observar: 

- Organização do raciocínio espacial? 



- Explora diferentes estratégias para descobrir os valores desconhecidos?   

- Como o aluno organiza seu pensamento nas divisões dos terrenos? 

 

EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE: 

Ao final da atividade, o professor poderá reunir os alunos em círculo para 

discutir coletivamente a atividade. Assim, eles levantaram as dificuldades 

encontradas, as descobertas feitas, os problemas observados para realizar as 

questões propostas. É o momento de ouvir e fazer sugestões, dar dicas, esclarecer 

as dúvidas e problematizar situações que julgar oportunas para o momento.  

 

Questão A: Desafio das plantações. 

Em um terreno de forma quadrada um proprietário fizera erguer uma casa. 

Neste terreno existiam, plantadas segundo a disposição regular, 15 plantações. 

Como dividir o terreno em 5 partes iguais em forma e em grandeza , para o 

fazendeiro  aplicar  melhores técnicas de melhor conservação de solo  , de modo 

que cada uma dessas partes contenham o mesmo número de plantações?  

 

PLANTAÇÃO 

 

PLANTAÇÃO 

 

PLANTAÇÃO 

 

PLANTAÇÃO 

PLANTAÇÃO PLANTAÇÃO PLANTAÇÃO PLANTAÇÃO 

PLANTAÇÃO 

 

CASA 

 

PLANTAÇÃO PLANTAÇÃO 

PLANTAÇÃO PLANTAÇÃO PLANTAÇÃO PLANTAÇÃO 

Desafio adaptado do livro Matemática Divertida e Curiosa, Malba Tahan, 15ª edição, 2001, p.72. 

Questão B: Herança do fazendeiro. 

 Um fazendeiro deixou como herança para seus quatro filhos um terreno em 

forma de quadrado no qual havia mandado construir doze tanques de peixes. O 

terreno devia ser dividido em 4 partes geometricamente iguais, contendo cada uma 

delas o mesmo número de tanques de peixes e gramado. Descubra como deve ser 



repartido o terreno de modo que fossem obedecidas as exigências impostas pelo 

fazendeiro. O terreno repartido não terá a forma retangular.  

 

 
TANQUE 

 
TANQUE 

 
GRAMADO 

 
TANQUE 

 
TANQUE 

 
TANQUE 

 
TANQUE 

 
GRAMADO 

 
GRAMADO 

 
TANQUE 

 
TANQUE 

 
TANQUE 

 
TANQUE 

 
GRAMADO 

 
TANQUE 

 
TANQUE 

Desafio adaptado do livro Matemática Divertida e Curiosa ,Malba Tahan, 15ª edição , 2001, p.18 

 

Questão C: Sequência dupla cor.  

Observe a sequência e note que a última figura está em branco. 

  

Agora, assinale entre as quatro figuras propostas, aquela  que completa a série? 

 

(    )                            (    )                         (    )                             (    ) 

Desafio adaptado do livro: 1000 Testes e Jogos de Inteligência. Mara de Ricci .Editora Girassol.P.17 

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    



Questão D:  Sequência de tripla cor. 

Observe a sequência e note que a última figura está em branco. 
   

 
Agora, assinale entre as quatro figuras propostas, aquela  que completa a série? 
 

 

 
(    )                            (    )                        (    )                              (     ) 
 
Desafio adaptado do livro: 1000 Testes e Jogos de Inteligência. Mara de Ricci. Editora Girassol.P.19. 
 

 

Questão E: Número Oculto. 

Observe os números de cada linha e responda qual o número que completa o 

quadro abaixo? 

3 13 2 

2 ? 1 

4 25 3 

 

Desafio adaptado do livro: 1000 Testes e Jogos de Inteligência. Mara de Ricci. Editora Girassol.P.29 

 

Questão F: Valor desconhecido. 

Observe os números de cada linha e coluna e responda qual o número que 

completa o quadro abaixo? 

8 5 11 

13 ? 4 

3 12 9 

 

Desafio adaptado do livro: 1000 Testes e Jogos de Inteligência. Mara de Ricci. Editora Girassol.P.53 

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    

    

     

    

    



Questão G: Divisão do Loteamento.  

          Pesquisando sobre uma forma de maximizar o ganho na hora de vender o 

terreno que comprou, João estimou os custos e o retorno esperado e apurou que 

vender pequenos lotes seria mais vantajoso do que vender o terreno todo para a 

mesma pessoa. Depois de esquadriar o terreno, ele encontrou uma boa forma de 

dividi-lo em lotes e anotou a área de cada um, mas esqueceu-se de marcar onde 

deveriam ser feitas as cercas de divisa. Com bases apenas nas anotações de João 

e sabendo que os lotes são todos retangulares, você é capaz de descobrir onde 

devem ser construídas as divisas entre os diversos lotes? 

 

OBSERVAÇÕES:  

*Trace as divisas dos terrenos sobre as linhas tracejadas. 

*Cada quadrado mede uma unidade de área, então os números representam o 

número de quadrado daquele lote. Se João anotou a área de cada um, então cada 

número no mapa é um lote diferente; portanto deve haver uma divisória separando 

números adjacentes (próximos). 

* Lembre-se de que um quadrado é um caso especial de retângulo. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desafio adaptado do livro: Investimentos Inteligentes. Gustavo Cerbasi . 2012. Ediouro. P.44.  
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