
 

Escola: Data:   

Professor(a):  Turma:  

Aluno: 

Mais atividades e Materiais: https://desafiosmate.com.br/  

 Atividade Sobre Estimar e comparar quantidades e comprimentos. 
 
 
Questão 1. Observe os desenhos abaixo: 

  
Qual dos animais e o mais alto? 
(A) Pato 
(B) Vaca 
(C) Cavalo  
(D) Coelho  
 
Questão 2. Observando a imagem abaixo diga em        
qual dos sacos tem mais maçãs.  

 
1                                2 

(A) Saco 1 
(B) Saco 2 
(C) Saco 1 e 2 
(D) Nenhuma das alternativas. 
 
Questão 3. Observe o desenho e diga qual é o          
animal que é  o mais baixo: 

 
(A) Coruja  
(B) Girafa  
(C) As duas  
(D) Nenhuma  
 
Questão 4. Veja os brinquedos que carlo ganhou no         
aniversário: 

 
 

A quantidade de brinquedo que carls ganhou é : 
(A) 3 
(B) 4 
(C) 5 
(D) 6 
 
Questão 5. Veja abaixo os carrinhos que pedro        
comprou: 
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Marque a alternativa em que apresenta a quantidade        
certa de carrinho que pedro comprou: 
(A) 9 
(B) 8 
(C) 7 
(D) 6 
 
Questão 6. Carlos tem 6 Bolas e vai da 4 bolas para            
seu amigo Léo: 

 
Se carlos deu 4 bolas com quantas ele ficou? 
(A) 4 
(B) 2 
(C) 3 
(D) 1 
 
Questão 7. Observe o peso dos animais: 
 

 
 
Qual  é o mais pesado? 
(A) Cachorro 
(B) Tamanduá  
(C) Macaco 
(D) Nenhum 
 
Questão 8. Marcelo trabalha no zoológico e foi        
conferir o peso dos animais: 

 
Observando os animais podemos perceber que o       
mais pesado é: 
(A) Cachorro 
(B) Porco 
(C) Galo 
(D) Elefante  
 
Questão 9. Olhando a imagem abaixo a criança mais         
alta é: 

 
 
(A) Pedro  
(B) Maria  
(C) joão  
(D) Lucia  
 
Questão 10. Observe quantas crianças vieram 
para aula da Tia  Fátima:  

 
Quantas meninas vieram pra aula? 
(A) 4 
(B) 5 
(C) 6 
(D) 7 
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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/ 
 
Nosso Canal no Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCZ3D5VBLZW
1lacEE89nMJgg 
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