
 
 

Resolução do Raio X- MAT2_21GRM02 
 

As primas estão entusiasmadas com a viagem que irão fazer com suas famílias 
no feriado do penúltimo dia do mês. O último dia do mês passado terminou 
numa quarta-feira. 
 

MARÇO - Mês 3 
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            1  2  3 
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25  26  27  28  29  30  31 

 

  
        Karina             Carolina          Mariana 
 
Karina disse que será dia 29 de abril. 
Carolina disse que será numa quinta-feira. 
Mariana já disse que a viagem será dia 30 de março. 
 
Quem acertou o dia da viagem? Karina, Carolina ou Mariana?  
 
Mariana acertou, pois preenchendo o calendário com a informação de que o 
último mês (fevereiro) terminou numa quarta-feira, portanto o mês inicia numa 
quinta-feira e no enunciado fala que as primas irão viajar no feriado no 
penúltimo dia do mês. Considerando que março tem 31 dias, o único feriado do 
mês será dia 30 de março. 
 
Faltam 16 dias para a viagem das meninas, em qual dia então elas estão? 
Dia 14 de março. Os alunos podem resolver através da subtração 30 - 16 = 14, 
ou contar os dias de trás para frente, ou seja, do dia 30 até o 16, que irão 
encontrar o mesmo resultado. Podem ainda aparecer outras formas, o 
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importante é avaliar se os alunos foram capazes de encontrar as 
informações no calendário.  
 
Suas famílias pediram que as meninas arrumassem as malas  3 dias antes da 
viagem. Que dia seria esse? Dia 27 de março. Podem descobrir simplesmente 
contando ou subtraindo 30 - 3 = 27. 
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