
1. A Ana e a Isabel têm 10 doces, mas a Isabel tem dois doces a mais do que a 
Ana. Quantos doces tem a Isabel? 
(A) 8           (B) 7           (C)  6               (D) 5             (E) 4 

 

 
2. Considera um cubo com 12 cm de aresta. Uma formiga move-se na 

superfície do cubo do ponto A para o ponto B, ao longo da trajectória mostrada 

na figura.  
a.   Qual o comprimento do caminho percorrido pela formiga? 

(A) 40 cm         (B) 48 cm               (C)  50 cm        (D) 60 cm 

 
b.   Determina a área total do cubo. 

 
3. No diagrama ao lado pode ver-se um jardim rectangular da família Almeida. 

O jardim tem 2
30m  de área e está dividido em três canteiros rectangulares para 

flores, vegetais e morangos. Um dos lados do canteiro das flores mede 2 metros 

e a sua área é de 2
10 m . Um dos lados do canteiro dos morangos mede 3 metros. 

Qual será a área do canteiro destinado aos vegetais? 

 

(A) 2
4 m            (B) 2

6 m            (C) 2
8m       (D) 2

10 m       (E) 2
12 m  

 
4. Quantas horas há em metade de um terço do quarto de um dia? 

(A) 
3

1
            (B) 

2

1
              (C) 1                 (D) 2                     (E) 3  

 

5. Se a soma de cinco números inteiros positivos consecutivos for 2005, então o maior desse números 

é: 
(A) 401             (B) 403                  (C)  404             (D) 405                  (E) 2001 

 
 

6. Que número deve substituir x  se o diagrama for preenchido com 

números naturais de acordo com a regra fixada? Justifica a tua resposta. 
 

 
(A) 32        (B) 50          (C)  55        (D) 82           (E) 100 

 
 

7. Duas raparigas e três rapazes comeram, em conjunto, 16 bolas de gelado. 
Cada rapaz comeu o dobro de cada rapariga. Quantas bolas de gelado serão comidas 
por três raparigas e dois rapazes, com este mesmo apetite por gelado? 

 
(A) 12                (B) 13             (C) 14             (D) 16         (E) 17 

 

8. Num triângulo [ ]ABC , o ângulo A é três vezes maior do que B e metade do ângulo C. Qual é a 

amplitude do ângulo A? 

(A) 30º              (B) 36º             (C) 54º            (D) 60º         (E) 72º 
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9. Na figura estão representados seis círculos com o mesmo raio. Os 
círculos tocam-se entre si e tocam os lados do rectângulo maior. Os 
vértices do rectângulo menor coincidem com os centros de quatro desses 
círculos, como é indicado na figura. O perímetro do rectângulo menor é 60 
cm. Qual é o perímetro do rectângulo maior? 

 
(A) 160 cm      (B) 140 cm      (C) 120 cm     (D) 100 cm     (E) 80 cm 

 

10. O triângulo e o quadrado da figura têm o mesmo perímetro. Qual é o 
perímetro de toda a figura? 

 
(A) 12 cm       (B) 24 cm          (C) 28 cm       (D) 32 cm          

 
 

11. O Diogo tem 10 anos de idade. A sua mãe Luísa tem o 

quádruplo da idade do Diogo. Que idade terá a Luísa 
quando o Diogo tiver o dobro da idade que tem agora?  

 
(A) 40 anos      (B) 50 anos      (C) 60 anos      (D) 70 anos       (E) 80 anos 

 
 
 
12. No rectângulo da figura estão inscritas quatro circunferências 

tangentes e cada uma com raio 6 cm. Se P for um vértice do 

rectângulo, Q e R forem os pontos de tangencia assinalados na figura, 

qual é a área do triângulo [ ]PQR ? 

 

(A) 2
27 cm           (B) 2

45cm          (C) 2
108cm           (D) 2

180cm         (E) 2
54cm  

 
 

13. O Paulo e o José foram comprar castanhas para o magusto. O Paulo 
comprou o dobro das castanhas do José, mas depois deu-lhe 27 castanhas e 
ambos ficaram com o mesmo número de castanhas. Quantas castanhas comprou 

cada um?  

 
14. A bandeira da Cubolândia, representada na figura, é 

formada por três tiras do mesmo tamanho que estão divididas em duas, três e 

quatro partes iguais. A bandeira tem 2
27 cm  de área. Qual é a área da região 

pintada da bandeira? 

 
 

15. O quintal do Sr. Joaquim tem a forma de um triângulo rectângulo e está 
dividido em sete canteiros de igual largura, como se indica na figura. A área do 

quintal é 2
21m . Qual é a área do canteiro sombreado? 

 

 
 


