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Olimṕıadas de Matemática
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Tem atenção: Duração: 1 hora

• Lê todas as perguntas com muito cuidado.

• Não apagues as contas, os esquemas e os desenhos que utilizares nas tuas

respostas.

• Se acabares antes do tempo previsto, deverás aproveitar para rever a tua

prova.

Bom trabalho e diverte-te!

Nome do aluno:

Pontuação:



1. A Mati desenhou estas figuras, obedecendo a um certo padrão. Esqueceu-

-se de desenhar a última.

Vamos fazer-lhe uma surpresa e completar-lhe o trabalho.

2. A Zé lançou um desafio à sua prima Mati: preencher esta tabela de

acordo com a legenda.

Descobre os números que ela encontrou.

Legenda

→ Multiplicar por 5

← Dividir por 5

↑ Multiplicar por 3

↓ Dividir por 3

18 90

150

10



3. O Tico lançou 3 setas e obteve 135 pontos.

Desenha cruzes nas zonas atingidas pelas setas.

100

60

25

15

4. Na escola, a Mati e os seus primos, o Jonas

e a Zé, comeram cerejas ao almoço. O Jonas

comeu o dobro das cerejas que a Zé comeu e a

Zé comeu tantas como a Mati.

Se o Jonas comeu 30 cerejas, quantas cerejas

comeram os três primos?

Resposta:



5. O pai da Mati tem um terreno com 3 canteiros. Dividiu os canteiros pelos

seus três filhos. Um dos irmãos da Mati ficou com o canteiro quadrado

de 20 metros de peŕımetro e o outro irmão ficou com o canteiro quadrado

de 12 metros de peŕımetro. A Mati ficou com o canteiro rectangular.

Qual é o peŕımetro do canteiro da Mati?

P=20m

P=12m

P=?

Resposta:

6. Ajuda a Mati a preencher a tabela de modo que os três números de cada

linha tenham sempre a mesma soma.

9
8

7

5


