
 

Escola: Data:   

Professor(a):  Turma:  

Aluno: 

Mais atividades e Materiais: https://desafiosmate.com.br/  

 Atividade Reconhecer quantidades iguais e quantidades diferentes. 
 
 
Questão 1. Bruno está com suas coleções       
misturadas.Ajude-o a descobrir quantos carrinhos e      
quantas motos ele tem. 

 
Marque  alternativa correta: 
(A) 7 motos 10 carros. 
(B) 8 motos e 12 carros. 
(C) 12 motos e 8 carros. 
(D) 10 motos e  7 carros. 
 
Questão 2. O desenho abaixo representa a turma da         
professora carla. 

 
Na turma da professora carla, tem mais meninos ou         
meninas:  
(A) Meninas 
(B) Meninos  

(C) Quantidades iguais  
(D) Nenhuma das alternativas  
 
Questão 3. Geovana , Sara e Luiza possuem a         
seguinte quantidades de lápis: 

 
Qual a quantidade de lápis de cada uma: 
(A) 10 , 11 e 14. 
(B) 11,12 e 13 
(C) 9,10 e 12 
(D)10, 11 e 13. 
 
Questão 4. Qual a diferença existente entre essas        
duas coleção: 

 
(A) Tem mais ursos.  
(B) Tem mais avião.  
(C) Quantidades iguais. 
(D) Nenhuma das alternativas 
 
Questão 5. Ana colheu  4 tipos de fruta. Marque a 
alternativa que tem as cestas com a quantidades 
iguais de fruta. 
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(A) Cesta B e cesta C. 
(B) Cesta A e cesta B. 
(C) Cesta A e cesta D. 
(D) Cesta B e cesta C. 
 
Questão 6. André,Lucas,Brenno e Pedro colecionam      
carrinhos. Marque a alternativa que indica o menino        
que tem mais carrinhos. 

 
 

(A) Brenno 
(B) Lucas  
(C) André  
(D) Pedro 
 
Questão 7. O irmão de iara foi a praia e juntou           
muitas conchas para fazer colares, ele separou as        
conchas em grupos com 10 unidades em       
cada.Marque a quantidade total de conchas que o        
irmão de iara juntou.  

 
(A) 30 
(B) 40 
(C) 50 
(D) 60 
 
Questão 8. Amanda possui uma coleção de colares,        
e Tati possui uma coleção de pulseiras. Qual é a          
quantidade de cada coleção? Quem tem menos       
objetos? 

 
 
(A) Amanda tem 10  Colares e mais objetos. 
(B) Tati tem  13 Pulseiras e menos objetos.  
(C) Amanda tem 10 colares e menos objetos.  
(D) Tati tem 13 pulseiras e mais objetos. 
 
Questão 9. Bárbara ganhou vários balões em forma 
de coração do seu pai. 
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Quantos balões bárbara ganhou? 
(A) 10 
(B) 13 
(C) 15 
(D) 16 
 
Questão 10. Flávio comprou alguns bonecos para       
aumentar sua coleção de super-heróis. De acordo       
com esse desenho, quantos bonecos Flávio      
comprou? 

 
(A) 8 
(B) 9 
(C) 10 
(D) 11 
 
 
GABARITO 
 
CLIQUE AQUI   
 
Nossos Sites e Blogs na Área de Educação: 
 
Concursos e Seleções  
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 
 

Materiais de Sala de Aula - 1 ao 5 ano 
https://desafiosmate.com.br/ 
 
Cursos Gratuitos de Aperfeiçoamento e 
Qualificação 
https://superpreparadocursos.com.br/ 
 
 

 
Nossas Mídias 
Página no Facebook:  
https://www.facebook.com/desafiosmatematicoss
aladeaula/ 
 
Nosso Grupo no Facebook 
https://www.facebook.com/groups/4678144699280
14/ 
 
Nosso Canal no Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCZ3D5VBLZW
1lacEE89nMJgg 
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