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Qual foi o ano que o Brasil obteve o menor
número de medalhas?
(A) 1984
(B) 1992
(C) 1988
(D) 1996
02. (D19) Francisco tinha 125 figurinhas.
Jogando “bafo” com seu irmão, ficou com 38.
Quantas figurinhas Francisco terá que ganhar
para voltar a ter 125 figurinhas?
(A) 87
(B) 100
(C) 90
(D) 110
03. (D18) Qual o produto de 125 X 2
(A) 200
(B) 280
(C) 250
(D0) 300
04. (D3) Qual dos objetos abaixo possui a
maior quantidade de lados

(A) figura A
(B) figura C
(C) figura B
(D) todas tem os lados iguais

05. (D10) Mariana, ao organizar sua gaveta,
encontrou as seguintes notas:
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01. (D28) Observe o gráfico abaixo

Quantos reais ele tinha na gaveta?
(A) R$ 100,00
(B) R$ 80,00
(C) R$ 90,00
(D) R$ 70,00
06. (D8) Observe a idade das crianças e
responda

Quem é o mais velho
(A) Paulo
(B) Pedro
(C) João
(D) Ana
07. (D9) Mateus irá ao cinema, olhou no
relógio e percebeu que o mesmo marcava 15
horas. Portanto, faltavam 7 horas para
começar o filme. Qual o horário da sessão?
(A) 22 : 00 h
(B) 19 : 00 h
(C) 20 : 00 h
(D) 18 : 00 h
08. (D27) Veja o balanço da loja BOM PREÇO
no mês de abril

Qual o eletrodoméstico mais vendido no mês
de abril?
(A) Televisão
(B) Liquidificador
(C) Geladeira
(D) Ferro de passar
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09. (D20) Os livros didáticos que foram
distribuídos neste ano vêm em pacotes com
25 livros cada. Quantos livros há em 4
pacote?
(A) 125
(B) 130
(C) 100
(D) 90
10. (D1) Marcelo fez a seguinte planta de sua
sala de aula

(A) Tânia
(B) Rafael
(C) Bruno
(D) Luisa
11. (D10) Para obter R$ 2,00 usando apenas
moeda de R$ 0,25 vou precisar de
(A)06 moedas
(B) 08 moedas
(C) 10 moedas
(D) 12 moedas
12. (D8) Uma semana tem 7 dias. Quantos
dias temos em 3 semanas?
(A) 3 dias
(B) 7 dias
(C) 15 dias
(D) 21 dias

14. (D3) A quantidade de triângulos
necessários para montar a pirâmide abaixo é
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Das crianças que sentam perto da janela a
mais distante da professora

13. (D20) Seu Manoel comprou para sua
mercearia 5 caixas de escovas, cada caixa
com 13 escovas. Quantas escovas seu
Manoel comprou ao todo?
(A)42 escovas
(B) 52 escovas
(C) 55 escovas
(D) 65 escovas

(A) 3
(B) 4
(C) 5
(D) 6
15. (D28) O gráfico abaixo mostra o nível de
chuvas ocorrido em Sobral, durante a primeira
semana do mês de março/ 2008.

Os dias desta semana em que o nível das
chuvas ultrapassou 10 milímetros foram
(A) segunda e quarta-feira
(B) quarta e sexta-feira
(C) terça e quinta-feira
(D) quinta e sábado

Gabarito
1.B
2.A
3.C
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5.B
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