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CONSUMO CONSCIENTE DE ÁGUA
Juliana aprendeu na aula de
Ciências

que

temos

recursos

hídricos limitados, por causa da
poluição dos rios provocada
pela ocupação desordenada.
Ela soube que uma pessoa chega
a gastar 220 L de água por dia,
quando a metade seria suficiente
se houvesse consumo consciente.
Com que escrita fracionária você representa a metade dos litros de água citado
acima:

A) 1/3

C) 2/2

B) ½

D) 1 ½

Observe a tabela abaixo, ela mostra a data de nascimento de quatro alunos da
Escola Érico Sofia Brandão:

NOME

DATA DE NASCIMENTO
DIA
MÊS
ANO

ANDREZA VITÓRIA

18

01

2007

GUILHERME
OLIVEIRA

07

04

2007

FERNANDA LIMA

21

11

2006

LILIAN CAPINAN

03

11

2006

De acordo com os dados apresentados na tabela, o aluno(a) que nasceu primeiro é:
A) Andreza Vitória.

C) Lilian Capinan.

B) Guilherme Oliveira.

D) Fernanda Lima.

Qual dos objetos abaixo tem a forma que lembra um triângulo?
A)

B)

C)

D)

A Escola Municipal Leôncio Horácio de Almeida, situada no Povoado de Guaribas,
foi inaugurada em 11 de outubro de 1987, atualmente funciona com 248 alunos
matriculados. No ano de 2014 a escola ganhou o Prêmio Professores do Brasil
com o Projeto: “Minhas Raízes Para Nunca Mais Esquecer”, desenvolvido pelo
Professor Ronaldo Almeida Macedo.

No número 1987 o algarismo 8 ocupa a ordem da:
A) dezenas simples.
B) unidades simples.
C) centenas simples.
D) unidades de milhar.

Considerando que o desenho abaixo representa uma sala de aula e que você é o
professor:

Qual a posição da carteira de Tiago em relação ao Professor?
A) Segunda da esquerda para direita.
B) Primeira da direita para a esquerda.
C) Terceira da esquerda para direita.
D) Terceira da direita para a esquerda.

No Mercadão “Boa União”, 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 4 kg de
açúcar?
A) 12 latas.

B) 8 latas.

C) 16 latas.

D) 20 latas.

João marcou no calendário abaixo o dia 16 de outubro, data em que iniciou uma
reforma em sua casa.

Essa reforma terminou no último dia desse mesmo mês. Quantos dias durou a
reforma da casa de João? Lembrando que aos sábados e domingos o pedreiro não
trabalhou:
A) 11 dias

C) 16 dias

B) 12 dias

D) 31 dias

Bruna comprou alguns pães na padaria e recebeu de troco várias moedas. Ao
chegar em casa com os pães, sua mãe disse que ela poderia ficar com as moedas
para comprar um pacote de biscoito. Bruna tinha recebido de troco duas moedas
de R$ 0,25, quatro moedas de R$ 0,10, duas moedas de R$ 0,50 e três moedas de
R$ 0,05. Qual o valor que Bruna ganhou em moedas?

A) R$ 2,05
B) R$ 2,10
C) R$ 2,15
D) R$ 2,75

Observe a ilustração abaixo e observe o tamanho das chaves:

Qual a diferença em centímetros da chave maior para a chave menor?
A) 5 cm.

C) 8 cm.

B) 2 cm.

D) 6 cm.

Maurício comprou o aparelho de MP3 player apresentado abaixo:

Ele deu uma entrada de R$ 187,00 e ainda irá pagar R$ 154,00 em 30 dias.
Quanto Maurício pagará pela compra do aparelho?

A) R$ 341,00

C) R$ 308,00

B) R$ 331,00

D) R$ 33,00

