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1)O esquema abaixo, em que todos 
os  quadradinhos  tem  o  mesmo 
tamanho, reproduz o espaço de um 
estacionamento. 

Este  estacionamento  terá  seu 
espaço  aumentado,  de  tal  forma 
que  suas  dimensões  serão 
dobradas. 
Assim,  no  novo  esquema  a 
representação ocupará um total de: 
(A) 16 quadradinhos. 
(B) 24 quadradinhos. 
(C) 32 quadradinhos. 
(D) 40 quadradinhos. 

2)Em um jogo de dardos a 
pontuação de Sandro foi: 

Quantos pontos Sandro fez? 

(A) 231 
(B) 2031 
(C) 2301 
(D) 2310 

3)Carlos fez a multiplicação abaixo, 
mas apagou o resultado. 
Faça você também a conta. Qual é 
o resultado? 

(A) 1265 
(B) 1275 
(C) 1295 
(D) 1375 

4)Veja  a  ilustração  que mostra  as 
moedas que Maria tem. 

Ela quer  trocar  essas moedas por 
notas  de  R$  1,00.  Com  quantas 
notas de R$ 1,00 Maria ficará? 

(A) 2 
(B) 3 
(C) 4 
(D) 5 
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5) Observe o desenho dos cartões 
X, Y, Z. 

Usando cartões como esses e fita 
adesiva, Marina montou uma caixa 
sem tampa. Veja abaixo o desenho 
da caixa que ela fez.

Para montar essa caixa, Marina 
usou: 
(A) um cartão X, dois Y e dois Z. 
(B) um cartão X, dois Y e um Z. 
(C) dois cartões X, um Y e dois Z. 
(D) dois cartões X, dois Y e um Z. 

6)Uma  merendeira  preparou  558 
pães  que  foram  distribuídos 
igualmente em 18 cestas. 
Quantos pães foram colocados em 
cada cesta? 

(A) 31 
(B) 310 
(C) 554 
(D) 783 

7)Na  mercearia  “Tudo  a  Mão”,  as 
mercadorias  são  pesadas  numa 
balança  de  dois  pratos.  Um 
vendedor  observou  que a  balança 
ficava  em  equilíbrio,  quando  ele 
colocava de um lado 1kg de açúcar 
e  do  outro  4  latas  de  massa  de 
tomate. 
Veja a ilustração abaixo. 

Dessas latas de massa de tomate, 
quantas  são  necessárias  para 
equilibrar 2 kg de açúcar? 

(A) 2 latas 
(B) 4 latas. 
(C) 6 latas 
(D) 8 latas 

7)Utilizando,  como  unidade  de 
medida,  o  quadradinho  do  papel 
quadriculado,  a  área  da  palavra 
“PAZ”  representada abaixo é  igual 
a:

   (A) 18 quadradinhos. 
   (B) 31 quadradinhos. 
   (C) 45 quadradinhos. 
   (D) 50 quadradinhos. 
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