
 

3º ano - 2ª Fase 
 

Nome: __________________________________________ 

Escola:__________________________________________ 

 

Nível 3  

1 – Numa turma há 8 rapazes, o que 

representa 
 

 
 dos alunos da turma. Quantas 

raparigas tem essa turma? 
 
(A) 2 (B) 8 (C) 11 (D) 16 (E) 24 
 
 
2 – Um dos imperadores romanos foi 
Maximino Trácio, referido na figura. Quantos 
anos viveu este imperador? 
 
(A)    (B)    
(C)     (D)    
(E)      
 
 
 
3 – Todas as carruagens de um comboio têm 
o mesmo número de rodas. Se para 5 
carruagens de um comboio são precisas 40 
rodas, quantas rodas serão precisas para 6 
carruagens? 
 
(A) 41 (B) 45 (C) 46 (D) 48 (E) 80 
 
 
4 – Observa a sequência de figuras. 
 
 
 
 
 1.ª Fig.   2.ª Fig.   3.ª Fig. 
 
Quantos cubos terá a 5.ª figura desta 
sequência? 
 
(A) 8    (B) 18 (C) 20   (D) 24  (E) 35 
 
 

 

 

 

 

 

5 – Um grupo de amigos foi jantar a uma 
pizzaria e nenhum comeu a sua pizza inteira. 

A Paula comeu 
 

 
 da sua pizza, a Catarina co-

meu 
 

 
, o Miguel comeu 

 

 
 e o Filipe comeu  

 

 
 . 

Ordena os amigos começando por aquele que 
comeu menos até ao que comeu mais. 
 
(A) Paula, Catarina, Miguel, Filipe  
(B) Filipe, Paula, Catarina, Miguel  
(C) Paula, Filipe, Catarina, Miguel  
(D) Miguel, Catarina, Paula, Filipe  
(E) Filipe, Paula, Miguel, Catarina 

 

 

Nível 4 

6 – Numa festa de aniversário estavam várias 
crianças. Ao lanche, abriu-se um pacote com 
20 rebuçados e distribuíram-se igualmente 
por todos, não sobrando nenhum. Quando se 
distribuíram 16 balões igualmente por todos, 
sobrou 1. Quantas crianças estavam na festa? 
 
(A) 5 (B) 10 (C) 15 (D) 16 (E) 20 
 
7 – O clube Pan tem 47 sócios e o clube Gea 
tem 23 sócios. Se o clube Gea tiver 3 
inscrições por dia e o clube Pan não tiver 
nenhuma, daqui a quantos dias terá o clube 
Gea mais sócios do que o Pan?  
 
(A) 8 (B) 9  (C) 24 (D) 25 (E) 70 
 

8 – Faltavam   dias para o teste de Matemá-
tica, quando três amigos afirmaram:  
Pedro - "Eu vou fazer    exercícios por dia, 
todos os dias até ao teste." 

João - "Eu vou fazer   exercícios no primeiro 
dia e depois, em cada dia, farei mais um do 
que no dia anterior." 
Miguel - "Eu farei   exercício no primeiro dia e 

depois, em cada dia, vou fazer o dobro do 
que fiz no dia anterior." 
Quantos exercícios terão feito os três amigos, 
no total, até ao dia do teste?  
 

(A)      (B)      (C)     

(D)      (E)     



 
 
 
9 – Se uma criança deve dormir 10 horas por 
dia, a quantos dias inteiros correspondem as 
horas de sono que deve dormir num mês de 
30 dias? 
 
(A) 10 (B) 12 (C) 15 (D) 30 (E) 300 
 
10 – A figura, que está 
incompleta, admite si-
metria de reflexão se-
gundo o eixo assinalado. 
Qual o menor número 
de quadrículas sombrea-
das que teria a figura se 
estivesse completa? 
 
(A)    (B)    (C)    (D)    (E)    
 

Nível 5  

11 – Sabendo que    e    representam 
números tais que: 
 
 
 
 
 
Qual é o valor de      ? 
 
(A) 12 (B) 135  (C) 234   (D) 258  (E) 777 
 
12 – Analisa a viagem de avião que a 
Catarina vai fazer para Barcelona. 

 
Em Espanha o fuso horário é diferente. Por 
exemplo, se em Portugal são 10:00h, em 
Espanha já são 11:00h. Tendo isto em conta, 
a que horas, no horário espanhol, chegará o 
avião a Barcelona?  
 
(A) 17:10h (B) 19:00h (C) 19:50h  
(D) 20:50h (E) 21:50h 
 
 

 
 
 
13 – O Miguel pensou num número, com 2 
algarismos, menor do que 16. Se multiplicar o 
número por 5, obtém um número com o 
algarismo 5 nas dezenas. Se somar 11 ao 
número em que pensou, obtém um número 
com o algarismo das dezenas diferente do das 
unidades. Em que número pensou? 
 
(A) 10 (B) 11 (C) 13 (D) 14 (E) 15 
 
14 – Observa as balanças. O mostrador da 
terceira balança está embaciado. Quantos 
gramas indicará esse mostrador? 

  
 
 
(A) 240 g (B) 132 g (C) 171 g  
(D) 117g (E) 65 g 
 
15 – Na figura abaixo, cada valor que se 
encontra num tijolo obtém-se somando os 
valores escritos nos dois tijolos imediatamente 
abaixo. Quais são os números que devem 

estar no lugar das letras     e  ? 
 
 
 
 
 
 
 

(A)                 

(B)                  

(C)                 

(D)                  
(E) Nenhuma das opções anteriores 
 


