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QUESTÕES:

01. Lucas multiplicou 111 por 111 e somou os algarismos
do resultado. Qual é o valor dessa soma?
A) 5
B) 6
C) 9
D) 11
E) 12

02. Um grupo de 14 amigos comprou 8 pizzas. Eles
comeram todas as pizzas, sem sobrar nada. Se cada
menino comeu uma pizza inteira e cada menina comeu
meia pizza, quantas meninas havia no grupo?
A) 4 D) 10
B) 6 E) 12
C) 8

03. Juntando, sem sobreposição, quatro ladrilhos
retangulares de 10 cm por 45 cm e um ladrilho quadrado
de lado 20 cm, Rodrigo montou a figura abaixo. Com
uma caneta vermelha ele traçou o contorno da figura.
Qual é o comprimento desse contorno?
A) 180 cm
B) 200 cm
C) 220 cm
D) 280 cm
E) 300 cm

04. Na figura, o número 7 ocupa a casa central. É
possível colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9, um em
cada uma das casas restantes, de modo que a soma dos
números na horizontal seja igual à soma dos números na
vertical. Qual é o valor dessa soma?
A) 22
B) 23
C) 24
D) 25
E) 26

05. Télio deu para sua mãe uma caixa com 13 bombons,
dos quais 5 são brancos e os demais escuros. Desses 13
bombons, 7 são recheados. Qual é a menor quantidade
possível de bombons escuros recheados nessa caixa?
A) 1 C) 3 E) 5
B) 2 D) 4

06. O produto de um número de dois algarismos pelo
número formado pelos mesmos dois algarismos, escritos
em ordem inversa, é 2944. Qual é a soma dos dois
números multiplicados?
A) 99 C) 121 E) 154
B) 110 D) 143

07. Lúcia e Antônio disputaram várias partidas de um
jogo no qual cada um começa com 5 pontos. Em cada
partida, o vencedor ganha 2 pontos e o derrotado perde
1 ponto, não havendo empates. Ao final, Lúcia ficou com
dez pontos e Antônio ganhou exatamente três partidas.
Quantas partidas eles disputaram ao todo?
A) 6 C) 8 E) 10
B) 7 D) 9

08. A figura é formada por dois quadrados, um de lado
8 cm e outro de lado 6 cm. Qual é a área da região cinza?
A) 44 cm²
B) 46 cm²
C) 48 cm²
D) 50 cm²
E) 56 cm²

09. Isabel tem oito saquinhos com 3, 4, 7, 9, 11, 12, 13 e
16 balas, respectivamente. Ela distribuiu os saquinhos
para três crianças, de tal modo que cada uma delas
recebeu a mesma quantidade de balas. Uma das crianças
recebeu o saquinho com 4 balas. Dentre os saquinhos
que essa criança recebeu, qual continha mais balas?
A) O saquinho com 9 balas.
B) O saquinho com 11 balas.
C) O saquinho com 12 balas.
D) O saquinho com 13 balas.
E) O saquinho com 16 balas.

10. Mariana possui 5 amigas e vai escolher três delas
para levar a um passeio com ela amanhã. De quantas
maneiras Mariana poderá escolher as três amigas?
A) 3 C) 6 E) 10
B) 4 D) 8


