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PROVA BIMESTRAL  Matemática
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Turma: _______________________________________  No: _______  

1. Observe as borboletas que aparecem na imagem a seguir.

A) Quantas unidades de borboletas você contou?

2. 

Já estão ligadas a 2ªa com a 3ª estrela. Agora, faça o que se pede. Use lápis de cor diferentes para 
cada ligação.

A) Ligue a 1ª estrela com a 10ª.

C) Ligue a 4ª estrela com a 12ª.
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3. Complete a tabela com o valor que está faltando.

3 + = 11

25 – = 15

12 – = 8

19 + = 27

4. 
que Lucas.

5. Observe o calendário do mês de dezembro de 2017 e responda às questões a seguir.

A) Quais são os dias da semana que mais apareceram em dezembro de 2017?

B) Em 2017, em qual dia da semana caiu o dia que vem 4 dias depois do dia 20 de dezembro?

C) Em que dia do mês caiu a 3ª quinta-feira de dezembro de 2017?
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6. Cícero, Renato, Samuel e Jonas estavam reunidos em um mesmo lugar numa praça. Em certo 

6 metros 9 metros 12 metros 15 metros

que fez o menor percurso. O percurso que Cícero fez só foi menor que o feito por Samuel, 
comparado a todos os outros.

Escreva o nome de cada um deles nos espaços de acordo com o texto. 

7. 
um papel com uma dica, e cada um precisa escrever o que se pede. Observe o papel sorteado em 
uma das rodadas:

Um produto vendido por litro no supermercado.

Escreva um produto diferente para cada amigo com a dica sorteada.
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8. Observe a caixa a seguir.

9. 

A) um cilindro.

B) uma esfera.

C) um cubo.
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10. 

A)

B) 

C)


