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O Brasil é o país do futebol. Um jogo de futebol tem em média 90 minutos de
duração.
O tempo de duração de um jogo
de futebol oficial corresponde a:
A) 1h e 30 min de duração.
B) 1h e 45 min de duração.
C) 1h e 50 min de duração.
D) 2h de duração

Carlinhos quebrou seu cofre e retirou todas as suas moedas e trocou por duas
notas de cem reais como mostra a figura a seguir.
Carlinhos contou 50 moedas de um
real,

50

moedas

de

cinquenta

centavos e o restante eram todas
moedas de vinte cinco centavos.
Quantas moedas de vinte e cinco
centavos havia no cofre de Carlinhos?
A) 125 moedas
B) 250 moedas
C) 375 moedas
D) 500 moedas

João nasceu com 2,150 kg. Precisou ficar na maternidade, sob os cuidados
pediatra, até atingir 3 kg. Na maternidade, depois que nasceu, João engordou:
A) 0,850 kg
B) 0,950 kg
C) 1,150 kg
D) 1,850 kg

do

Um garoto completou 1.960 bolinhas de gude em sua coleção. Esse número é
composto por:
A) 1 unidade de milhar, 9 dezenas e 6 unidades.
B) 1 unidade de milhar, 9 centenas e 6 dezenas.
C) 1 unidade de milhar, 60 unidades.
D) 1 unidade de milhar, 90 unidades.

Uma mulher chegou em uma loja e comprou: um vestido, uma bolsa e um
colar. Observe os preços das mercadorias abaixo e responda quanto ela
gastou na compra.

A) R$ 161,00
B) R$ 218.60
C) R$ 107,00
D) R$ 296,00

O judô é um esporte em que há várias categorias definidas de acordo com a
massa e sexo dos atletas. Observa na tabela.

Um homem com 80 kg que pratica judô faz parte de qual categoria?
A) Leve

C) Médio

B) Meio-pesado

D) Meio-médio

Na jarra abaixo, há 1L 300ml de suco. Em cada corpo, cabem 200ml. se
encheremos todos os copos com o suco, quantos mililitros de suco vão sobrar
na jarra?

A) 300 ml
B) 400 ml
C) 500 ml
D) 200 ml

Os termômetros abaixo indicam a temperatura do corpo de algumas pessoas.

A temperatura normal do corpo humano, em geral, pode variar entre 36,5 e
37,5 ºC.
Uma pessoa está com febre se sua temperatura ultrapassar 37,5 ºC.

Observando os termômetros das imagens acima, qual é a pessoa que está
com febre?
A) Silvana
B) Augusto
C) Eliana
D) Felipe

Geraldo quer trocar sua nota de R$100,00 por notas de menor valor. Qual
opção corresponde ao mesmo valor?
A) 4 notas de R$ 20,00 e 2 notas de R$ 10,00.
B) 3 notas de R$ 10,00 e 1 nota de R$ 50,00.
C) 3 notas de R$ 50,00 e 2 notas de R$ 10,00.
D) 2 notas de R$ 20,00 e 4 notas de R$ 5,00.

Clara comprou três ingressos para o circo e pagou um total de R$ 27,00. Ela
precisa cobrar o valor dos ingressos de duas amigas que irão com ela ao circo.
Qual o valor que ela deve cobrar de cada uma?

A) R$ 8,00
B) R$ 9,00
C) R$ 13,50
D) R$ 18,00

