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De acordo com o desenho abaixo, em que posição está a roda traseira do carro?
A) b2
B) c2
C) c3
D) d2

Observe a figura:

a) Quantos centímetros o palito tem a menos que a caneta?
A) 2
B) 4
C) 6
D) 11

O avô de Emilli começou a trabalhar aos 19 anos. Trabalhou durante 3
décadas e meia e depois se aposentou. Ele se aposentou com:
A) 35 anos
B) 44 anos
C) 49 anos
D) 54 anos

O relógio abaixo, indica a hora em que Roberto iniciou sua atividade escolar.
Ele demorou uma hora e quarenta minutos para terminar a atividade. Que
horas ele terminou esta atividade?
A) nove horas e dez minutos
B) dez horas e dez minutos
C) onze horas e cinquenta minutos
D) doze horas e dez minutos

Fabiano foi a padaria a pedido de sua mãe e comprou três pães grandes e um
pacote de biscoito, cujo valores por unidade constam na ilustração do alimento.
Sabendo que Fabiano pagou com uma nota de cinco reais, qual das
alternativas abaixo representa o troco que ele recebeu?
R$ 1,00 unidade

R$ 1,25 unidade

A) R$ 1,15
B) R$ 1,25
C) R$ 1,50
D) R$ 0,75

Segundo o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Anguera
possuía no ano de 2010, um total de 10.242 habitantes, sendo composta por
5.083 homens e 5.159 de mulheres.
No número 10.242, qual o valor posicional do algarismo 4?
A) 4 unidades
B) 4 dezenas
C) 4 centenas
D) 4 mil

Júlio tem 17 bolinhas de gude. Seu primo Paulo tem o triplo da quantidade de
Júlio. A quantidade de bolinhas de gude que tem Paulo é:
A) 21
B) 31
C) 41
D) 51

Júlia acertou
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das questões da prova de matemática. Qual a outra forma de
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representar a quantidade de questões que Júlia acertou?
A) 0,6
B) 0,06
C) 1,6
D) 1,0

Num jogo de vídeo game Luana fez 8,6 pontos e Bia fez 5,7 pontos. Neste jogo
Luana ganhou de Bia com uma diferença de:
A) 14,3 pontos
B) 13,9 pontos
C) 4,3 pontos
D) 2,9 pontos

O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos no Campeonato de Futebol
Regional de Anguera:
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De acordo com o gráfico, a diferença de pontos entre os times Copacabana e
Unidos da Baixada são de:
A) 10
B) 20
C) 30
D) 40

No desenho abaixo aparece um barco feito por um aluno do 4º ano, a partir de
várias formas geométricas.

Quantos triângulos aparecem no desenho?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7

