
 

4º ano 

 

1.ª Fase 

 

Nível 1 

1. O Ismael desenhou o relógio ao lado, onde faltam os ponteiros para 

marcar as horas. Ele imaginou que os ponteiros vão ficar da forma 

que estão as setas. Que horas marca o relógio? 

(A) 8 horas e 5 minutos 

(B) 8 horas e 25 minutos 

(C) 9 horas e 5 minutos 

(D) 9 horas e 25 minutos 

(E) 8 horas e 50 minutos 

 

 

 

2. 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) 

 

 

 

 

 



 

3. Uma empresa publicitou as suas vendas de telemóveis em 2017 e em 2018, como se pode ver 

no pictograma seguinte, onde cada símbolo  representa 250 telemóveis vendidos. 

2017 

 

2018 

 

 

Quantos telemóveis, no total, vendeu a empresa em 2017 e em 2018? 

(A) 2750  (B) 10 500  (C) 2550 (D) 2625 (E) 11 000 

 

4. 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 5 casas na 

horizontal e 3 na vertical. Assim, a Rainha poderá estar na casa: 

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

 

 

 

Nível 2 

5. Na turma da Madalena, há 12 alunos com olhos castanhos, 8 com olhos azuis e 5 com olhos 

verdes. Qual dos gráficos seguintes pode traduzir melhor esta situação? 

   (A)       (B) 

 



 

   (C)       (D) 

 

   (E) 

 

6. A Luana quer dividir 1 litro de sumo por vários recipientes iguais de 25 ml cada. Quantos 

recipientes necessita a Luana? 

(A) 40  (B) 35  (C) 30  (D) 25  (E) 20 

 

7. O perímetro do quadrado representado na figura ao lado mede 48 

decímetros. As sete circunferências pequenas que se encontram no 

interior do quadrado são geometricamente iguais. Quanto mede, em 

centímetros, o raio de cada circunferência pequena? 

(A) 10  (B) 20  (C) 30  (D) 15  (E) 25 

 

8. O Gonçalo tem 75 jogos para o computador. A Núria tem o quíntuplo do número de jogos do 

Gonçalo. O Timóteo tem menos 25 jogos do que o Gonçalo e a Núria juntos. Quantos jogos 

tem o Timóteo? 

(A) 425  (B) 450 (C) 475 (D) 500 (E) 525 



 

Nível 3 

9. A dona Almerinda viu a receita ao lado e quer fazer 27 taças de 

gelatina seguindo essa receita. Que quantidades vai precisar a 

dona Almerinda? 

 (A) 0,45 kg de gelatina e 0,225 l de água 

 (B) 0,4 kg de gelatina e 2,25 l de água 

 (C) 0,45 kg de gelatina e 22,5 l de água 

 (D) 4,5 kg de gelatina e 0,225 l de água 

 (E) 0,45 kg de gelatina e 2,25 l de água 

 

10. O Valentim cortou-se num braço num certo dia e colocou um penso às 15 horas e 40 minutos. 

Ele só tirou o penso no dia seguinte, às 11 horas e 15 minutos, para verificação. Durante quanto 

tempo teve o Valentim o penso no braço? 

(A) 18 horas e 10 minutos (B) 18 horas e 25 minutos (C) 19 horas e 35 minutos 

(D) 19 horas e 55 minutos (E) 22 horas e 15 minutos 

11. Quantas dezenas tem o número 8725? 

(A) 2  (B) 25  (C) 72  (D) 87  (E) 872 

 

12. Ao conjunto de retângulos da esquerda, pretende-se juntar o conjunto da direita. 

 

Qual é a expressão numérica que traduz o sucedido? 

(A) 3 4 6    (B) 3 6 4 +   (C) 6 3 4 −  

(D) 6 3 4+ +   (E) 3 6: 4  

Receita de gelatina 
para 6 taças 

 
100 g de gelatina em pó 

50 cl de água 



 

Nível 4 

13. A generosa Gesuína tem 80 bombons para dividir igualmente pelos seus amigos. Quantos 

amigos pode ter a Gesuína? 

(A) 32  (B) 30  (C) 25  (D) 16  (E) 12 

 

 

14. O Antero comprou 4 tabletes de chocolate negro e o Raul comprou 8 tabletes de chocolate de 

leite. Ambos pagaram exatamente o mesmo e, em conjunto, pagaram 48 €. Então: 

 (A) Cada tablete de chocolate custou 4 € 

 (B) Cada tablete de chocolate custou 3 € 

 (C) Cada tablete de chocolate negro custou 8 € e cada tablete de chocolate de leite custou 4 € 

 (D) Cada tablete de chocolate negro custou 3 € e cada tablete de chocolate de leite custou 6 € 

 (E) Cada tablete de chocolate negro custou 6 € e cada tablete de chocolate de leite custou 3 € 

 

 

 

15. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16. A Isaura fez um levantamento das idades das suas 

melhores amigas, como se pode ver no gráfico ao lado. 

Das cinco tabelas seguintes, indica aquela que traduz 

corretamente os dados do gráfico. 

 (A)  

 

 

 

 

 (B)       (C) 

 

 

 

 

 

 (D)       (E) 

 

 

 

 

 

 

Nível 5 

17. 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. Considera as seguintes afirmações. 

 i) A idade dos professores mais frequente é 58 anos. 

 ii) A diferença entre a idade máxima e a idade mínima dos professores é 18 anos. 

 iii) A frequência relativa das idades de professores com menos de 50 anos é 3
10

. 

 Quais são as afirmações verdadeiras? 

 (A) Todas  (B) As afirmações i) e ii) (C) As afirmações i) e iii)  (D) 

As afirmações ii) e iii)  (E) Nenhuma 

 

 

Idade das amigas 

da Isaura 
11 12 13 14 

N.º de amigas 2 2 3 4 

Idade das amigas 
da Isaura 

11 12 13 14 

N.º de amigas 2 4 3 2 

Idade das amigas 

da Isaura 
11 12 13 14 

N.º de amigas 2 4 2 3 

Idade das amigas 

da Isaura 
11 12 13 14 

N.º de amigas 4 6 4 6 

Idade das amigas 

da Isaura 
11 12 13 14 

N.º de amigas 2 8 2 3 

4 4 5 5 8 8 9   

5 0 1 3 3 8 8 8 8 

6 0 0 1 1 1 2   



 

 

18. Observa o círculo ao lado e indica qual dos números a seguir não 

pode representar uma fração equivalente à parte pintada. 

(A) 1
4

  (B) 2
8

  (C) 2
4

 

(D) 4
16

  (E) 30
120

 

 

 

 

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

 


