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 Atividade sobre Medidas de Tempo  
 
 
Questão 1. Que horas cada relógio está marcando:  
 

 
(A) 1- 10:00 e 2- 04:00 
(B) 1- 11:00 e 2- 03:00 
(C) 1- 12:00 e 2- 04:00 
(D) 1- 13:00 e 2- 03:00 
 
Questão 2. Existem vários tipos de relógio. Marque a         
alternativa os que você vê na imagem abaixo:  
 

 
 

(A)  Relógio de pulso,Relógio de parede e Relógio 
despertador.  
(B)  Relógio de braço,Relógio de parede e Relógio 
digital.  
(C) Relógio de pulso,Relógio de parede e Relógio 
digital.  
(D)  Relógio de pulso,Despertador e Relógio digital.  
 
Questão 3. Usamos o calendário para medir o        
tempo(dias, semanas, meses e ano), observe      
observe o calendário abaixo e responda.  
 

 
Quantas semanas há em 1 mês? 
(A) 2 semanas 
(B) 3 semanas  
(C) 4 semanas  
(D) 5 semanas  
 
Questão 4. Com relação a medidas de tempo,        
responda a quantos anos equivalem:  
 

1 Década=?  
(A) 40 Anos 
(B) 30 Anos  
(C) 20 Anos 
(D) 10 Anos 
 
Questão 5. Um bimestre tem 2 meses;Um trimestre        
tem 3 meses; Um semestre tem 6 meses; Uma         
década são 10 anos e Um século são 100 anos.          
Sendo assim quantos meses são: 
 

2 Bimestres=?  
(A) 2 meses  
(B) 4 meses  
(C) 5 meses  
(D) 6 meses  
 
Questão 6. De acordo com seus conhecimentos       
adquiridos responda. Quantos dias tem em uma       
semana: 

NOSSOS BLOGS - MATERIAIS PARA EDUCAÇÃO  

Sala de Aula: https://desafiosmate.com.br/  Concursos/seleções: https://questoesconcursopedagogia.com.br/  

Cursos gratuitos: https://superpreparadocursos.com.br/  

 

https://desafiosmate.com.br/
https://desafiosmate.com.br/
https://questoesconcursopedagogia.com.br/
https://superpreparadocursos.com.br/


(A) 4 dias  
(B) 5 dias  
(C) 6 dias 
(D) 7 dias 
 
Questão 7. De acordo com seus conhecimentos       
adquiridos responda. Os dias da semana que não        
tem aula são?  
 
(A) Sexta e Sábado  
(B) Sábado e Domingo 
(C) Domingo e Segunda  
(D) Segunda e sexta  
 
Questão 8. Marque a alternativa correta. O objeto        
que é utilizado para medir tempo é? 
 
(A) Balança 
(B) Litro  
(C) Kilo 
(D) Relógio  
 
Questão 9. Marque a alternativa correta. Quantas       
horas tem em 1 dia? 
 
(A) 72 horas 
(B) 42 horas 
(C) 24 horas 
(D) 48 horas  
 
Questão 10. Marque a opção correta abaixo.       
Quantos meses tem em 1 ano? 
 
(A) 9 meses  
(B) 10 meses  
(C) 11 meses  
(D) 12 meses  
 
 
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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