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01 – (D2) A bola de futebol tem formato         
de  

(A) circunferência.  
(B) trapézio.  
(C) triângulo.  
(D) quadrado. 
 
02 – (D7) Roberta, Fernando, Camila e       
Paulo mediram com palmos o comprimento      
de uma mesa da cantina da escola.       
Roberta encontrou 18 palmos, Fernando     
20, Paulo 21 e Camila 19. 
Qual deles tem o palmo de maior       
comprimento? 
(A) Roberta.  
(B) Fernando.  
(C) Camila.  
(D) Paulo.  
 
 
Observe o desenho.  

 
03 – (D11) Considerando-se que o lado       
de um quadradinho da malha     

quadriculada mede 1 cm, então o      
perímetro da figura em forma de torre em        
centímetros, é 
(A) 20 centímetros. 
(B) 22 centímetros. 
(C) 25 centímetros. 
(D) 26 centímetros. 
 
04 (D13) – Assinale a alternativa que       
mostra o maior número que se pode       
representar usando os mesmos    
algarismos dos números montados no     
ábaco da figura a seguir. 

 
(A) 60.252 
(B) 52.210 
(C) 48.102 
(D) 85.420 
 
05- (D14) A tabela abaixo apresenta os       
acontecimentos mais importantes da    
escola de  

Estes acontecimentos foram colocados    
em uma linha do tempo. 
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A ampliação da quadra de esportes      
aconteceu em  
(A) 1988 
(B) 1981 
(C) 1992 
(D) 1998 
 
06 (D15) – O número em destaque       
(sublinhado) no número 40.608 ocupam,     
respectivamente, as ordens 
(A) da unidade simples. 
(B) da dezena de milhar. 
(C) da unidade de milhar. 
(D) da centena de milhar. 
 
07 – (D10) Para pagar os dois relógios        
utilizamos as notas 

(A)

 
 
 
(B) 

 
 
(C) 

 
 
 
(D)

 

 
 
08 - (D21) A fração 6/8 corresponde ao        
número 
(A) 7,5 
(B) 3,4 
(C) 0,75 
(D) 0,34 
 
10 – (D28) Foi muito boa à campanha        
para a coleta de garrafas de vidro para        
reciclagem, na quadra onde o Fábio mora.       
O gráfico a seguir mostra o número de        
garrafas recolhidas durante o primeiro     
semestre de  2006. 
 
 
A diferença entre o mês de janeiro e o         
mês de maio é de 
(A) 200 
(B) 250 
(C) 400 
(D) 600  

 
 
 
 

11 – (D27) Observe a tabela que indica a         
idade, altura e a massa de algumas       
pessoas 
A massa de Ana mais a altura é  
 
(A) 63.9 
(B) 65.48  
(C) 70 
(D) 70.15 
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Observe a fatura de consumo de energia       
da família de Vítor. 
12 – (D27) O mês em que a família de          
Vitor consumiu mais energia elétrica foi 
 
(A) abril.  
(B) fevereiro. 
(C) junho.  
(D) março. 
 
13 – (D3) Mara usou linhas retas fechadas        
para fazer este desenho. Quantas figuras      
de três lados Mara usou no seu desenho? 

 
(A) 5 
(B) 4 
(C) 3 
(D) 2 
 
 
 
 
 
 
 

Para chegar até o queijo, o ratinho deverá        
ir  
(A) pela primeira entrada a direita.  
(B) pela primeira entrada a esquerda.  
(C) pela segunda entrada a direita.  
(D) pela segunda entrada a esquerda.  
 
 
15 (4) – A face superior de um tabuleiro         
de damas tem um formato de quadrilátero.  
Qual o quadrilátero que melhor     
caracteriza a face superior do tabuleir de       
damas? 

 
(A) trapézio.  
(B) losango.  
(C) retângulo.  
(D) quadrado.  
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Gabarito  
1.a 
2.a 
3c 
4.d 
5.b 
6.c 
7.b 
8.c 
9.a 
10.c 
11.b 
12.b 
13.a 
14.b 
15.d 
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