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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 Zé encontrou uma caixa mágica com uma chave.

A caixa continha 120 cromos do Mundial de 2010.

Rodar a chave para a direita triplicava o número de cromos colocados

dentro da caixa. Rodar a chave para a esquerda reduzia o número de

cromos para metade.

A Zé rodou a chave para a esquerda, depois para a direita, novamente

para a esquerda e finalmente para a direita.

Descobre o número final de cromos. Indica, em cada rectângulo, a

operação correspondente a cada movimento da chave e, nos ćırculos,

o resultado obtido.

120

2. Quantos cubinhos faltam para completar o cubo?

Resposta:



3. A turma do Jonas foi jogar futebol. O

campo tinha 45 metros de largura e o seu

comprimento era o dobro da largura. A

bancada tinha 5 metros de largura.

45 m

5 m

BANCADA
Descobre a área da bancada.

Resposta:

4. A Mati, a Zé e o Tico foram fazer um piquenique. O vigilante, ao passar,

reparou que havia lixo no chão. Os três amigos tentaram desculpar-se.

A Zé disse:

– Foi a Mati que atirou o lixo ao chão.

A Mati retorquiu:

– Foi a Zé.

O Tico insistiu:

– Claro que foi a Mati!

LIXO

Dois estavam a mentir. Quem atirou o lixo ao chão?

Resposta:



5. Para editar o jornal da escola, a Mati utilizou cinco folhas de papel

dobradas ao meio, obtendo assim vinte páginas que numerou de 1 a 20.

Ao ler o jornal, o Jonas reparou que faltava uma das cinco folhas, a que

continha a página número 8.

Quais eram as outras três páginas em falta?

11

42

10
6

Resposta:

6. A Zé ofereceu uma caixa com bombons à Mati no dia do seu aniversário.

A caixa tinha 20 bombons e pesava 124 gramas. Uma hora depois a

caixa pesava 99 gramas e só tinha 15 bombons. No fim da festa todos

os bombons tinham desaparecido.

Quanto pesava a caixa vazia?

Resposta:


