
  

Faça todos os cálculos necessários: 

1) Observe o croqui da sala de aula a seguir e depois analise as afirmações. 

 

I – Inácio está assentado no centro da sala.  

II – Alex, Carlos e Mônica sentam do lado direito do professor.  

III – Silma, Rodrigo e Regina sentam do lado esquerdo do professor.  

IV – A janela está à direita de Wagner, Deusite e Inácio.  

Quais das afirmações estão corretas?  

(A) II e IV    (B) II e III 

(C) I, III e IV    (D) I, II, III e IV 

 

 

 

2) As figuras a seguir apresentam características tridimensionais.   

 

Podemos afirmar que as bases das figuras, conforme estão 

representadas no quadro, possuem, respectivamente, as seguintes faces: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Inácio queria comprar um brinquedo de R$ 33,00, mas não possuía todo o valor. Para completar o valor exato do 

brinquedo, pediu ajuda à sua mãe e a seu pai os quais lhe ajudaram com R$ 17,00 e R$ 7,00.  

O valor que Inácio possuía era de? 

(A) R$ 5,00   (B) R$ 8,00  (C) R$ 9,00   (D) R$ 10,00 

 

4) O gráfico a seguir apresenta a quantidade de viagens feitas por uma empresa de transportes desde janeiro até julho 

de 2019. 

 

Os meses do ano em que a empresa fez exatamente a mesma 

quantidade de viagens foram, respectivamente,  

(A) Janeiro e fevereiro  

(B) Março e abril  

(C) Janeiro e maio  

(D) Junho e julho 

 

 

 

5) Observe os quadriláteros ao lado.  

O quadrilátero que apresenta apenas um só par de 

lados paralelos, ou seja, é a figura de número:  

(A) 1   (B) 2   (C) 3   (D) 4 
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