SIMULADO 6
D20

Numa gincana, as equipes deveriam recolher
latinhas de alumínio para reciclagem. Uma equipe
recolheu 5 sacos de 100 latinhas e outra equipe
recolheu 3 sacos de 50 latinhas.
Quantas latinhas foram recolhidas ao todo?
(A) 100
(B) 150
(C) 500
(D) 650

D11
Uma praça de uma cidade será construída. A
malha quadriculada representa o desenho da
praça. Cada lado do quadradinho indica 1 metro
de construção. A parte destacada em cinza está
destinada ao coreto que será construído.

Quantos metros de construção serão necessários
para o contorno do coreto?
(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 10

D13

O carteiro identificou o número de uma
residência: 10.060.
Neste número, o algarismo 6 ocupa a ordem da:
(A) unidade simples.
(B) dezena simples.
(C) centena simples.
(D) dezena de milhar.

D4
Nas figuras a seguir estão representados quatro
polígonos diferentes.

D4
Sheila usou linhas retas fechadas para fazer este
desenho.

Quantas figuras
desenhadas?
(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

de

quatro

lados

Qual dos polígonos anteriores possui dois lados
paralelos e dois lados não paralelos?
(A) Retângulo.
(B) Triângulo.
(C) Trapézio.
(D) Hexágono.

foram

1

SIMULADO 6
Em qual ponto está localizada a parada 990,
sabendo que a diferença entre o valor de um
ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de
10 unidades?
(A) Q
(B) R
(C) S
(D) T

D5
A figura a seguir mostra o projeto original da
árvore de natal da cidade em que Roberto mora.

D4
A face superior das peças de um jogo de dominó
tem formato de um quadrilátero.
Observe um exemplo:

Qual o quadrilátero que melhor caracteriza a face
superior da peça de um jogo de dominó?
(A) Trapézio.
(B) Quadrado.
(C) Retângulo.
(D) Losango.

D24
Nas provas finais do 2º bimestre da Escola
Municipal um aluno obteve o seguinte resultado:

Como consideraram a árvore muito grande,
fizeram um novo projeto, de modo que suas
dimensões se tornaram duas vezes menores que
as do projeto original.
Para o novo projeto, as dimensões foram:
(A) multiplicadas por 2.
(B) divididas por 2.
(C) subtraídas em 2 unidades.
(D) adicionada em 2 unidades.

Matemática: 8 questões corretas em 10.
A fração que corresponde às questões corretas
na prova de matemática é:
(A)
(B)

D14

(C)
(D)

As paradas de ônibus de uma cidade são
localizadas por números em uma reta numérica.
A figura a seguir representa as paradas, o ponto
P indica o número 960 e o ponto U o número
1010.
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D1
Três carros movimentam-se numa rodovia.
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SIMULADO 6
Depois de algum tempo, podemos afirmar que:
(A) O carro A vai cruzar com os carros B e C.
(B) O carro B e C estão rodando em direção
opostas.
(C) O carro A está se aproximando do posto
de gasolina.
(D) O carro C está rodando na mesma direção
que o carro A.
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