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Respostas às questões da trilha:  
 
Qual o primeiro dia da semana? Domingo 
Qual o nome do mês que começa com a letra O? Outubro 
Qual o dia da semana que começa com a letra T? Terça-feira 
Quantos dias tem uma semana? 7 dias 
Qual  é o último dia da semana? Dica: É um dia antes do domingo. Sábado 
Qual o mês do ano que começa com a letra N? Novembro 
Qual o segundo dia da semana? Começa com a letra S. Segunda-feira 
Qual o mês do ano que começa com a letra F? Fevereiro 
Qual o primeiro mês do ano? Começa com a letra J. Janeiro 
Qual é o último mês do ano? Começa com a letra D. Dezembro 
Quantos meses tem um ano? 12 meses 
Qual é o terceiro mês do ano? Começa com a letra M. Março 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Respostas às questões das Cartas: 
Em que dia da semana caiu o dia 6? Sábado 
Em que dia é o feriado de Carnaval? 13 de fevereiro 
O feriado da paixão de Cristo está marcado em vermelho, em que dia do mês foi esse feriado? 30 de março 



 

Dia 21 de abril é um feriado. Dia de Tiradentes. Em que dia caiu o dia 21? Sábado 
Em que dia da semana caiu o Dia do Trabalho, dia 01/05?  Terça-feira 
Em que dia da semana caiu o dia 7 deste mês? Quinta-feira 
Quantos dias tem o mês de julho? 31 dias 
Que dias do mês caíram em domingos? 5, 12, 19, 26 de agosto 
Qual é o dia de feriado do mês de setembro? 7 de setembro- Dia da Independência 
O dia 12 de outubro é feriado. Em que dia da semana caiu este feriado? Sexta-feira 
Quais são os feriados do mês de novembro? 2- Dia de Finados e 15- Proclamação da República 
Em que dia da semana cairá o dia de Natal deste ano? Terça-feira 


