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Questão 1 

Para um trabalho de intercâmbio entre estudantes de 5 países, foram registradas as temperaturas médias, em um 

mesmo dia, nas cidades onde vivem esses estudantes. 

De acordo com a tabela, a cidade que apresentou a menor temperatura média foi 

(A) Rio de Janeiro. 

 (B) Stanley. 

(C) Yakutsk. 

(D) Chillán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 2 

O gráfico mostra os lucros e prejuízos, em cada setor, da empresa de Seu Marcos. 

Quais setores obtiveram prejuízo?  

(A) Alimentação e confecções. 

(B) Confecções e brinquedos. 

(C) Brinquedos e utilidades. 

(D) Confecções e eletrodomésticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Questão 3 

Arquimedes foi um dos maiores matemáticos da antiguidade. Ele nasceu no ano de 287 a.C. e viveu 75 anos. Em que 

ano Arquimedes morreu?    

(A) 212 a.C. 

(B) 362 a.C. 

(C) 212. 

(D) 362. 

 

Cidade Temperatura 

Rio de Janeiro 

(Brasil) 

 39° 

Ucria (Itália)  5° 

Stanley (Canadá) -5° 

Yakutsk (Rússia) -43° 

Chillán (Chile) 24° 
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Questão 4 

Um submarino navega a uma profundidade de – 220 m. Ele é acompanhado por um avião de treinamento da marinha, 

que voa a 900 m de altitude. O avião está a quantos metros acima do submarino?  

(A) 220 m. 

(B)  680 m. 

(C)  900 m 

(D) 1 120 m. 

 

 

 

Questão 5 

A imagem abaixo representa a previsão do tempo na cidade de Otawa (Canadá), no dia 28 de outubro de 2008. 

Em qual dia dessa semana foi registrada a menor temperatura? 

(A) Terça. 

(B) Quarta. 

(C)  Quinta. 

(D)  Sábado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 6 

 Luís foi mergulhar no mar do Caribe. Desceu 25 metros, depois subiu 11 metros e voltou a descer 6 metros. A 

quantos metros (em números inteiros) Luís se encontra da superfície da água? 

(A) –18 metros. 

(B) + 18 metros. 

(C) + 20 metros. 

(D) – 20 metros. 
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