
 

3º ano 

 

1.ª Fase 

 

Nível 1 

1. O Lourenço limpa o seu quarto de 10 em 10 dias. Ele limpou, pela última vez, no dia 16 de 

setembro. Quais são os próximos dois dias em que o Lourenço irá limpar o seu quarto? 

(A) 26 de setembro e 16 de outubro  (B) 26 de setembro e 6 de outubro 

(C) 20 de setembro e 6 de outubro  (D) 20 de setembro e 16 de outubro 

(E) 6 de setembro e 10 de outubro 

 

 

2. No cartaz ao lado, pode-se ver que uma das sessões do filme começa às 

18h20min. Sabe-se que irá haver 10 minutos de anúncios e que o filme 

demora 130 minutos. A que horas se prevê que acabe o filme? 

 (A) Às 18h50 min  (B) Às 19h10 min 

(C) Às 19h50 min  (D) Às 19h30 min 

 (E) Às 20h40 min 

 

 

3. Perguntaram aos alunos de uma turma sobre o número 

de animais de estimação que possuem em casa, tendo-

se obtido o gráfico do lado. Quantos desses alunos têm 

3 ou mais animais de estimação? 

 (A) 4  (B) 5  (C) 6 

 (D) 8  (E) 11 

 

4. A Esmeralda comprou 8 chocolates. A Isilda comprou o triplo de chocolates da Esmeralda. 

Quantos chocolates comprou a Isilda? 

(A) 16  (B) 20  (C) 24  (D) 28  (E) 32 



 

Nível 2 

5. Observa os sólidos geométricos das figuras i), ii), iii) e iv). 

i)  ii)  iii)  iv) 

            

Sabendo que um poliedro é um sólido geométrico que possui apenas faces planas, são poliedros 

os sólidos das figuras: 

(A) i) e iii) (B) ii) e iv)  (C) ii) e iii)  (D) ii) e iv)  (E) iii) e iv) 

 

6. Os alunos do núcleo de música de uma escola vão tocar para uma plateia composta por 5 filas 

de cadeiras, havendo, em cada fila, 11 cadeiras. Quantas pessoas se podem sentar para assistir 

ao concerto? 

(A) 55  (B) 52  (C) 50  (D) 48  (E) 45 

 

 

7. O Ornelas pagou o seu almoço com as duas notas 

ilustradas na figura. Sabendo que, o almoço custou 7 

euros e 20 cêntimos, quanto recebeu de troco o Ornelas? 

(A) 1,80 €  (B) 2,40 €  (C) 2,60 € 

(D) 2,80 €  (E) 3,10 € 

 

 

8. Uma turma tem estado a juntar tampas 

de garrafas para entregar a uma 

instituição de solidariedade. De acordo 

com os dados da tabela, quantas tampas faltam para chegar às 5 mil? 

(A) 1045 (B) 1145 (C) 1195 (D) 1245  (E) 1395 
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Nível 3 

9. O lado do quadrado da figura mede 7,5 cm e o perímetro do quadrado é 

igual ao triplo do perímetro do pentágono regular. Quanto mede cada lado 

do pentágono? 

(A) 3 cm  (B) 4 cm  (C) 1,6 cm 

(D) 1,8 cm  (E) 2 cm 

 

 

10. O Bernardo e o Hugo jogam padel à segunda-feira, à quarta-feira e à sexta-feira. A seguir está o 

calendário de um mês em que eles jogaram. 

 

Em cada dia de jogo, o Bernardo e o Hugo demoram 2 horas e 30 minutos. Quantas horas, no 

total, estiveram o Bernardo e o Hugo a jogar padel nesse mês (sabendo que nenhum deles 

faltou nenhum dia)? 

(A) 28h 30min  (B) 32h 30min  (C) 34h 

(D) 15h   (E) 18h 30min 

 

 

11. Considera o tabuleiro de xadrez do lado, onde se encontra a Rainha (R) 

na casa b5. Após algumas jogadas, sabe-se que a Rainha andou 2 casas 

na horizontal e 4 na vertical. Assim, a Rainha poderá estar na casa: 

 (A) f8  (B) f3  (C) d1  (D) g8  (E) g3 

 

 



 

12. Um autocarro que transporta 35 passageiros parou numa paragem. Saíram 13 passageiros e 

entraram 21. Com quantos passageiros ficou o autocarro? 

(A) 29  (B) 32  (C) 40  (D) 43  (E) 46 

 

Nível 4 

13. O Antero e a namorada compraram uma piza. A namorada comeu 1
3

 da piza e o Antero comeu 

o dobro. Qual das frações seguintes representa a parte da piza que o Antero comeu? 

(A) 4
6

  (B) 1
3

  (C) 2
8

  (D) 3
2

  (E) 4
8

 

 

 

14. A Esmeralda fez 70 brindes para oferecer aos vários amigos que convidou para a sua festa de 

aniversário. A cada amigo, a Esmeralda ofereceu 3 brindes. Sabendo que restaram 7 brindes, 

quantos amigos da Esmeralda foram à festa? 

(A) 21  (B) 22  (C) 23  (D) 24  (E) 25 

 

 

15. Qual dos seguintes números representa duas mil e quarenta unidades? 

(A) 2004 (B) 2400  (C) 204 000  (D) 2040  (E) 20 400 

 

 

16. O diagrama de caule-e-folhas do lado dá a 

informação sobre as idades de alguns professores 

de uma escola. Por exemplo, 4|4 significa 44 

anos. Qual é a diferença de idades entre o 

professor mais velho e o mais novo? 

(A) 15 anos (B) 18 anos  (C) 22 anos  (D) 25 anos  (E) 28 anos 

 

 

 

4 4 5 5 8 8 9   

5 0 1 3 3 8 8 8 8 

6 0 0 1 1 1 2   



 

Nível 5 

17. Na festa de Natal da escola, vão ser distribuídos 301 presentes para todos os alunos, um para 

cada aluno. Os 147 rapazes vão receber uma bola e as raparigas vão receber uma boneca. 

Quantas raparigas existem na escola? 

(A) 144  (B) 154 (C) 164  (D) 448  (E) 458 

 

 

18. A dona Felismina distribuiu, igualmente, 6800 mililitros de sumo pelos 17 copos dos amigos 

do filho na sua festa de aniversário. Quantos decilitros de sumo foram servidos a cada um? 

 

(A) 16  (B) 17  (C) 2  (D) 3  (E) 4 

 

 

19. Na figura, sabe-se que o perímetro do quadrado maior é 24 cm. 

 Qual é a área da zona sombreada? 

 (A) 6 cm2  (B) 12 cm2 

 (C) 24 cm2  (D) 30 cm2 

 (E) 32 cm2 

 

 

20. Sabendo que 

  +  +  = 60 

  +  +  = 30 

  +  +  = 17 

 Qual é o valor de  +    ? 

(A) 25  (B) 30  (C) 35  (D) 45  (E) 50 

 


