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Nome: _________________________________________________     Data:__________ 

Alguns aspetos detetados: 

 Conhecimentos prévios mal assimilados ou interiorizados. 

 Dificuldades na interpretação de um pequeno texto. 

 Dificuldades na interpretação de enunciados. 

 Dificuldades na realização de cálculos. 

 Dificuldade em identificar dados expressos em textos, gráficos, imagens, 

tabelas e resultados experimentais. 

 

1. A distância da Terra à Lua é, aproximadamente, de 384 405 km. Faz a leitura deste 

número. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

2. O Alexandre pensou num número inteiro: 

 que está compreendido entre 199 e 300;             

 tem como algarismo das dezenas o 4; 

 é múltiplo de 5;                              

 não é múltiplo de 2. 

Em que número pensou o Alexandre? 

__________________________________________________________________ 

 

 

3. O tio da Inês encomendou 240 lápis. Na ao lado, 

está representada a encomenda de caixas de lápis 

que o tio da Inês recebeu. Cada caixa tem 12 lápis. 

Quando viu a encomenda, a Inês disse ao tio que 

faltavam 24 lápis.  

Concordas com a Inês? Explica como chegaste à tua 

resposta. 

  

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 
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4. O ginásio onde a Joana treina ginástica tem no teto 6 filas com 12 lâmpadas cada 

uma.  

No mês de julho apenas metade das lâmpadas estavam acesas durante os treinos.  

Em outubro estavam acesas ¾ das lâmpadas.  

Qual é a diferença do número de lâmpadas acesas nestes dois meses? Mostra como 

chegaste à tua resposta. 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

5. Escreve, na etiqueta, uma fração que corresponda ao ponto assinalado na reta 

numérica. 

 
 

6. O Pedro colocou uma rede com 30 m de comprimento à volta do terreno da horta 

do avô. O terreno é retangular e tem 50 m2 de área. Quais são as medidas, em 

metros, do comprimento e da largura do terreno? 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

7. Desenha os ponteiros dos relógios e escreve as horas de acordo com as indicações. 

 

 

 

mais 45 minutos 

 
 

4 horas e 55 minutos       _______________ 
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8. No diagrama de Venn estão indicadas as atividades que um grupo de crianças 

realizou, num domingo à tarde. 

 

8.1. Completa a tabela com os dados do diagrama apresentado. 

 Andar de Baloiço Jogar Computador Ler 

Raparigas    

Rapazes    

 

8.2. Qual das crianças realizou as três atividades? 

______________________________________________________________ 

 

8.3. Quantas crianças realizaram apenas uma atividade? 

______________________________________________________________ 

 

 

9. Observa a imagem e indica:  

9.1. duas retas paralelas.  

_________________________ 

9.2. dois ângulos verticalmente opostos. 

_________________________ 

9.3. um ângulo reto. 

_________________________ 

9.4. dois ângulos adjacentes. 

_________________________ 


