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VAMOS RECORDAR? 

 

LEIA E RESPONDA: 

 

1) Faltam 5 semanas e 5 dias para Antônio completar 9 anos. Quantos dias faltam 

para o aniversário de Antônio? 

 

A) 10          B) 14          C) 19           D) 40 

 

2)   Uma peça de teatro teve início às 20h30min. Sabendo que a mesma teve 

duração de 105 minutos, qual é esse tempo da peça em horas? 

 

A) 1h 5min           B) 1h 25min           C) 1h 3min           D) 1h 45min 

3) Para uma temporada curta, chegou à cidade o circo Fantasia, com palhaços, 

mágicos e acrobatas. O circo abrirá suas portas ao público às 9 horas e ficará 

aberto durante 9 horas e meia. A que horas o circo fechará? 

 

(A) 16h30                 (B) 17h30                 (C) 17h45                 (D) 18h30 

 

 

4)  Uma bióloga que estuda as características gerais dos seres vivos passou um 

período observando baleias em alto-mar: de 5 de julho a 5 de dezembro. 



Baseando-se na seqüência dos meses do ano, quantos meses a bióloga ficou em 

alto-mar estudando o comportamento das baleias? 

 

(A) 2 meses.            (B) 3 meses.            (C) 5 meses.            (D) 6 meses.  

 

5) A mãe de Maria começou a fazer o jantar às 18h e 45min. Se o tempo do preparo 

dos pratos é de uma hora e meia, que horas o jantar estará pronto? 

 

 

 

 

R:__________________________________________________________ 

 

6)  A duração de um jogo de futebol é de 90 min. Esse valor corresponde a quantas 

horas? 

 

 

 

            R: ______________________________________________________________ 

 

7) Rodrigo está doente e precisa tomar o remédio de 8h em 8h. A última vez que 

ele tomou o remédio foi às 23h. Qual será o próximo horário que ele terá que 

tomar o remédio? 

    

(A)  15h                 (B)  16h                   (C)   7h                   (D)  8h 


