
 
 

1 - Um trem de carga tem 48 vagões.  dos seus vagões está carregado com4
1  

carvão. Quantos são os vagões de carvão? 
 
2 - Em um rolo há 2 metros de fita. Ana usa  de metro de fita para embalar um2

1  
presente. Quantos presentes Ana vai conseguir embalar com a fita desse rolo? 
 
3 - Estávamos viajando de carro e eu estava muito ansioso para chegar. 
Perguntei se faltava muito e minha mãe respondeu que já tínhamos andado 3

1  
do caminho. Lembro que o trajeto tinha 180 quilômetros. Quantos quilômetros 
ainda faltavam? 
 
4) (Desafio) - Meu irmão pediu a idade do meu tio. Ele respondeu apenas que 
meu irmão tem  da idade dele. Meu irmão tem doze anos. Quantos anos meu4

1  
tio tem? 
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