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Questão 1.  A figura abaixo é um fragmento do mapa 
do brasil. nela, a localização do estado de Goiás é 
indicado por B2. Desta forma, a identificação do 
estado do Ceará é: 

 
 

(A) A3 
(B) C1 
(C) C3 
(D) B2 
 
Questão 2. O desenho a seguir mostra uma estante         
onde são guardados diversos livros. 

 

 
Um aluno está de frente para essa estante.Nessa        
posição, o livro de música é o terceiro a partir de sua: 
 
(A) Esquerda, na prateleira do meio. 
(B) Direita, na prateleira de cima. 
(C) Esquerda, na prateleira de cima. 
(D) Direita, na prateleira do meio. 
 
Questão 3. Três carros movimentam-se numa      
rodovia. 

 
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. 
 
Questão 4. Veja abaixo o tabuleiro de um jogo. 
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O símbolo que está entre e é? 

(A)  

(B)  
 

(C)  
 

(D)  
 
Questão 5. Observe na figura abaixo, o caminho        
percorrido por tiago. Ele saiu do ponto A e chegou ao           
ponto B.  

 
Como ele fez para chegar ao ponto B? 
(A) Avançou 6 ,girou para a esquerda, avançou 4.  
(B) Avançou 5, girou para a direita, avançou 3. 
(C) Avançou 5, girou para esquerda, avançou 3. 
(D) Avançou 4, girou para a direita, avançou 2. 
 

 
Questão 6. Carla está olhando pela janela. O que 
ela vê a direita da estrada? 
 

 
(A) Um barco e uma casa.  
(B) Um cachorro e uma casa. 
(C) Uma árvore e um guarda sol. 
(D) Um surfista e um barco.  
 
Questão 7. Observe  figura a seguir: 
 

 
Em relação a vaca a bola está: 
(A) A esquerda 
(B) A direita  
(C) Atrás  
(D) Na frente  
 
Questão 8. Observe a imagem que representa a        
escala dos times do 2º ano Ae B. De acordo com o            
ponto de vista do goleira do time B, o jogador de           
camisa nº5 do seu time está posicionado: 
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(A) Na lateral direita do campo 
(B) Na lateral esquerda do campo  
(C) Perto do goleiro do time A  
(D) Na frente do jogador de camisa nº 9  
 
Questão 9. O pai de Viviane dirigia em uma estrada          
e observou a seguinte placa:  
 

 
Ao entrar na 1º saída a esquerda, ele se dirigia para: 
(A) As cachoeiras  
(B) Os restaurantes  
(C) O centro 
(D) A praia  
 
Questão 10. Observe a figura abaixo. Ela representa        
o quarto de Lena, Lisa e Nina visto de cima. 

 
De acordo com essa vista, que móvel fica mais         
distante da janela do quarto? 
(A) Guarda-roupas 
(B) Estante  
(C) Mesas de estudos 
(D) Cama da Lena  
 
GABARITO 
 
 
CLIQUE AQUI   

  
 
 
Nossos Sites e Blogs na Área de Educação: 
 
Concursos e Seleções  
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 
 
Materiais de Sala de Aula - 1 ao 5 ano 
https://desafiosmate.com.br/ 
 
Cursos Gratuitos de Aperfeiçoamento e 
Qualificação 
https://superpreparadocursos.com.br/ 
 
 

 
Nossas Mídias 
Página no Facebook:  
https://www.facebook.com/desafiosmatematicoss
aladeaula/ 
 
Nosso Grupo no Facebook 
https://www.facebook.com/groups/4678144699280
14/ 
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Nosso Canal no Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCZ3D5VBLZW
1lacEE89nMJgg 
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