
 

Faça todos os cálculos necessários:  

1) Relacione objetos aos sólidos geométricos representados na figura a seguir. Nomeie esses sólidos geométricos.  

a) Quais objetos podem ser empilhados?  

b) Quais objetos possuem pontas? 

c) Quais objetos possuem o mesmo número de faces?  

d) Quais objetos rolam? 

 

 

2) Classifique as figuras espaciais da atividade anterior em poliedros e corpos redondos, nomeando cada figura. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Pedro está escrevendo um grande letreiro com a palavra "canguru", pintando uma letra por dia. Ele começou a 

escrever o letreiro na quarta-feira e trabalha todos os dias. Em que dia ele irá terminar o letreiro? 

( A) Segunda-feira  (B) Terça feira  (C) Quarta-feira  (D) Quinta feira  

 

4) Veja as figuras I e II a seguir. 

Responda: 

As figuras I e II representam losangos? Por quê?  

a) Qual figura representa, unicamente, um quadrado?  

b) Quais são as características do losango? E do quadrado?  

c) O losango pode ser classificado como paralelogramo? Por quê?  

 

 

5) Simão levantou-se faz uma hora e meia. Daqui a três horas e meia irá tomar o trem para a cidade de sua avó. 

Quanto tempo antes da partida do trem ele se levantou? 

(A) 2 horas   (B) 4 horas  (C) 4 horas e meia  (D) 5 horas 

 

6) Um criador de galinhas tem caixas para armazenar 6 ovos e caixas para armazenar 12 ovos. Qual é o menor 

número de caixas que ele precisa para armazenar 66 ovos? 

(A) 5     (B) 6   (C) 9    (D) 11   

 

7) Observe as figuras a seguir. 

Essas figuras correspondem, respectivamente, às planificações dos 

sólidos: 

(A) Cubo, cone, pirâmide   

(B) Pirâmide, cilindro, cubo 

(C) Cubo, cilindro, pirâmide   

(D) Pirâmide, cone, cubo 

 

8) Numa prova de matemática, a maioria dos alunos foi muito bem. Na realidade, 3/5 dos 50 alunos da classe 

obtiveram nota máxima nesta prova. Dessa forma, qual é o número de alunos que não obtiveram nota máxima 

nessa prova? 

(A) 10    (B) 20   (C) 30   (D) 40  
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