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Atividade Sobre Comparar e Ordenar  
 
 
Questão 1. Veja os brinquedos do quarto do        
Fernando. 

 
 
Marque a opção com a quantidade de brinquedos de         
Fernando que são meio de transporte:  
(A) 2 
(B) 4 
(C) 6 
(D) 12 
 
Questão 2. Lucas comprou bonecos para aumentar       
sua coleção de super-heróis. 

 
De acordo com a imagem acima quantos bonecos        
Lucas comprou:  
(A) 8 
(B) 7 
(C) 15 
(D)10 
 
 

Questão 3. Júlia está começando a colecionar       
chaveiros. A quantidade de chaveiros que Júlia já        
tem é: 

  
(A) 9 
(B) 8 
(C) 11 
(D) 7 
 
Questão 4. Izabelly fez uma pesquisa de preços em         
quatro livrarias para comprar um livro literário.       
Marque a alternativa em que indica o valor do livro          
mais barato:  

 
(A) 20,00 
(B) 18,00 
(C) 16,00 
(D) 12,00 
 
Questão 5. A merendeira da escola de Marcos        
separou algumas frutas para preparar uma salada.       
Identifique a quantidade de cada tipo de fruta.  
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Marque abaixo a alternativa correta: 
(A) A quantidade de maçã e maior do que a de 
laranja. 
(B) A quantidade de maçã e iguala de laranja.  
(C) A quantidade de é menor do que a quantidade de 
mamão. 
(D) A quantidade de laranja é maior do que a de 
maçã e de mamões. 
 
Questão 6. A figura a seguir representam uma mesa         
quadrada e uma mesa redonda.  

 
Na mesa quadrada sentam: 
(A) Menos pessoas do que na mesa redonda. 
(B) A mesma quantidade de pessoas da mesa 
redonda. 
(C) Mais pessoas do que na mesa redonda. 
(D) 4 pessoas a mais do que na mesa redonda.  
 
Questão 7. Observe abaixo os potes de Iogurte que         
quatro crianças comparam:  

 
Qual foi a criança que comprou o maior pote de 
iogurte. 
(A) Carla  
(B) josé  
(C) Marisa  
(D) Paulo  

Questão 8. Observe abaixo a quantidade de chave        
que quatro chaveiros fabricaram durante um dia de        
trabalho. 

 
Qual desses chaveiros fabricou menos chaves nesse       
dia:  
(A) Carlos  
(B) Manuel  
(C) Fernando  
(D) Luís  
 
Questão 9. Qual o objeto Tadeu colocou mais longe         
da mochila:  

 
(A) Urso  
(B) Bota  
(C) Cinto  
(D) Casaco  
 
Questão 10. Patricia guardou suas bonecas em       
caixa de diferentes tamanhos.  
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Uma das caixas traz uma quantidade menor de        
bonecas. Nessa caixa há quantas bonecas?  
(A) 5 
(B) 6 
(C) 7 
(D) 8 
 
 
 
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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