
ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PÉROLA GONÇALVES - BAGÉ 
Rua Lídio Collares, 833 – Jd. Monte Carlo – CEP 96405-580 

Fone: 53 32419762  e-mail: emefperola@hotmail.com 
 

Disciplina:  Professora: Sharon A. Guedes Ano letivo: 2017 

Ano:  7º Trimestre: II Data:____/____/_____    

Tipo de Avaliação:  Trabalho Nota: 

 
Aluno:  

 
Nº 

 
Turma: 

 

 

Utilizando as cartinhas de jogos de Boole, faça as historinhas e responda as questões: 
 

1) História Vermelha: 
 

a) Péti no Metrô 

Péti andou de metrô ou de avião.  

Juca andou de navio.  

Lalá tem um gato ou um cão.  

Quem andou de avião tem um gato.  

Juca não gosta de cães.  

Lalá andou de avião.  

Quem é o dono ou a dona do galo? 

 

b) O galo do vizinho 

Juca tem um galo. 

Se Péti anda de avião,  

ela tem um galo. 

Lalá anda de navio. 

Péti tem um gato. 

Quem tem um cão? 

Quem anda de metrô? 

 

  c) Juca vai ao rio 

Juca anda de avião. 

Se Péti não tem um gato, não anda de navio. 

Lalá tem um galo. 

Péti não tem um gato. 

Quem anda de metrô? 

Quem tem um cão? 

 

d) O metrô das sete 

Péti não mora no andar do cão. 

Lalá mora um andar acima do de Juca. 

O gato mora no andar de quem anda de avião. 

Quem anda de metrô mora dois andares acima de quem anda de navio. 

O galo mora acima do gato. 

Em que andar mora Péti? 

Em que andar mora o cão? 

 
 



 

 

 
2) História Azul: 

 
       e) Vizinhança 

Adriana não mora no andar do tenista. 
           Marcelo mora um andar acima do andar de Alexandre.  

O canoeiro come bolo.  
Quem come cachorro-quente mora dois andares acima de quem come sorvete.  
Quem pratica ski mora acima do canoeiro. 
Ricardo mora no 1º andar. 
Quem come hambúrguer mora no 4º andar. 
O tenista mora imediatamente acima do esquiador. 
Em que andar mora Adriana? 
Quem é o jogador? 
Em que andar mora o tenista? 
 

        f) Hambúrguer quentinho 

Quem joga tênis come sorvete. 
Marcelo come bolo. 
Quem come cachorro-quente pratica ski. 
Alexandre joga futebol. 
Se Ricardo não joga tênis qual o esporte que pratica? 
Qual o esporte de Adriana? 
Quem pratica canoagem? 
Quem come hambúrguer? 
 

         g) Amigos de infância 

Adriana pratica ski. 

Ricardo não joga futebol. 

Marcelo não come sorvete. 

Alexandre pratica tênis. 

Quem joga futebol come hambúrguer.  

O canoeiro come cachorro-quente. 

Se Alexandre não come bolo quem come cachorro-quente? 

Que esporte pratica Ricardo? 

 
 

 
3) História Verde: 

 
h) Café importado 
 

Quem come carne não bebe refrigerante. 
Eduardo é amigo do jogador. 
O músico bebe refrigerante. 
O jogador bebe leite.  
Claudia come carne. 



 

 

O médico não bebe café.  
Guilherme não come frango. 
Quem bebe suco de frutas não come pizza. 
Quem come batatas fritas, bebe leite. 
Susana bebe café. 
Quem é a secretária? 
Quem bebe suco? 
 

          i) Pizza 
Claudia come carne. 
Eduardo nunca foi ao médico. 
A secretária não bebe refrigerante. 
Quem comeu frango, bebeu café. 
O jogador não come batatas fritas. 
Guilherme contratou uma secretária. 
Claudia bebe leite com o jogador. 
Susana bebe café. 
Guilherme não bebe refrigerante. 
Quem come pizza mora no edifício do músico. 
Quem bebe suco? 
 

          j) A mesa da diretoria 
Eduardo está a direita de Guilherme. 
O musico é o 1º a esquerda. 
Guilherme é o 3º da esquerda para a direita. 
O médico come fritas. 
Claudia está imediatamente à esquerda de Susana. 
O jogador está à direita da secretária. 
Quem come frango, bebe café. 
Guilherme não bebe leite e não é amigo da secretária. 
Claudia bebe refrigerante. 
Quem come pizza está imediatamente à esquerda de quem come carne. 
Susana não bebe café. 
O jogador é o último à direita. 
Quem bebe suco? 
Quem é o(a) amigo(a) de Eduardo? 

 


