
 

 

Colégio Olimpo 
Canguru de Matemática Brasil 2020 

KangoTreino 
Nível P – 3º e 4º anos do Ensino Fundamental 

 
Olá Comunidade Canguru!  
Vamos praticar e lembrar alguns conceitos 

importantes da Matemática com exercícios dos 
Concursos de anos anteriores? 

Dividimos as listas por nível, mas fique à vontade 
para explorar as outras listas e se aventurar por 
exercícios mais difíceis. 

Arrume um lugar gostoso para trabalhar, 
concentre-se e boa prática! 
 
01. Janaína desenhou o quadrado ao lado e marcou 

seus quatro cantos com um ponto vermelho. Em 
seguida ela cortou o quadrado pelas linhas 
pontilhadas, obtendo uma nova figura. Quantos 
cantos ela terá para marcar nessa figura? 

 
a) 2 
b) 3 
c) 4 
d) 5 
e) 6 

 
02. Geraldinho quer apagar algarismos do quadro ao 

lado e deixar apenas os três algarismos cuja 
soma é a menor possível. Qual é a soma dos 
valores algarismos que irá apagar? 

 
a) 10 
b) 34 
c) 36 
d) 38 
e) 40 

 
03. Quando os alunos de uma escola vão ao museu, 

se organizam, em grupos de três pessoas, numa 
fila. Maria, Pérola e Rosa observam que são as 
do sétimo grupo, se começam a contar pelo início 
da fila e as do quinto grupo, se começam a 
contar pelo final. Quantos alunos vão ao museu? 
a) 12 
b) 2 
c) 30 
d) 33 
e) 36 

04. O sapinho Bruno dá saltos de duas em duas 
casas. Se ele sair do ponto onde está na direção 
da flecha então poderá retornar ao ponto de 
partida dando 12 saltos. Se ele resolver saltar de 
cinco em cinco casas, quantos saltos terá que dar 
para voltar ao lugar de partida? 

 
a) 10 
b) 12 
c) 18 
d) 24 
e) 60 

 
05. As balanças estão todas equilibradas. Os pesos 

são de 1 grama, 2 gramas, 3 gramas, 4 gramas 
e 5 gramas. 

 
 

Qual é a bolinha mais leve? 

 
 


