
 

Faça todos os cálculos necessários: 

1) Na reta numérica a seguir, duas cidades de uma determinada região registraram as temperaturas alcançadas 

na madrugada. A primeira cidade registrou – 1ºC e a segunda cidade, 1ºC.  

 

Das alternativas a seguir, os pares de letras que 

representam, respectivamente, a primeira e segunda 

cidade são: 

(A) J e L (B) J e K (C) K e L (D) L e M 

 

2) Na escola de Pedro, a professora de matemática fez uma pesquisa para saber em quais cursos seus alunos 

pretendiam graduar.  

 

 

O resultado foi exposto no gráfico a seguir. A tabela que melhor 

representa as informações corretas do gráfico é:  

 

 

3) Ao converter 3,2 metros em decímetros, a resposta obtida será 

(A) 0,32 dm  (B) 3,2 dm  (C) 32 dm  (D) 320 dm 

 

4) Para o jogo entre Goiás e Atlético Goianiense, a torcida encomendou a uma loja de esportes 1200 

camisas. As camisas vieram distribuídas igualmente em 40 caixas. Com isso, podemos afirmar que cada 

caixa tinha 

(A) 30 camisas  (B) 116 camisas  (C) 120 camisas  (D) 124 camisas 

 

5) A medida do lado do quadrado ABCD é 12 cm e do lado do triângulo equilátero EFG é 10cm, conforme 

figuras a seguir: 

A soma das medidas dos perímetros das duas figuras são: 

(A) 30 cm 

(B) 48 cm 

(C) 78 cm 

(D) 80 cm 

 

 

6) Ana comprou 12 ovos e utilizou 8 para fazer suspiro. A fração que representa a quantidade de ovos que 

sobraram é:    (A)  
8

4
     (B)  

4

8
    (C)  

4

12
   (D)  

8

12
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