Olá Comunidade Canguru!
Vamos praticar e lembrar alguns conceitos importantes da Matemática com exercícios
dos Concursos de anos anteriores?
Dividimos as questões por nível utilizando como parâmetro as Provas Canguru, mas
fique à vontade para explorar a lista inteira e se aventurar por exercícios mais difíceis.
Peça ajuda caso precise, converse com seus colegas e interaja conosco via e-mail ou
mídias sociais.
Os níveis das provas Canguru são:
Nível P
Nível E
Nível B
Nível C
Nível J
Nível S

3º e 4º anos do Ens. Fundamental
5º e 6º anos do Ens. Fundamental
7º e 8º anos do Ens. Fundamental
9º ano do Ens. Fundamental
1ª e 2ª sérias do Ens. Médio
3ª série do Ens. Médio.

Arrume um lugar gostoso para trabalhar, concentre-se e boa prática!
Equipe Canguru de Matemática Brasil.

1. Qual das 5 folhas desdobradas abaixo corresponde à folha que está dobrada
ao lado?

A)

B)

C)

D)

E)

2. Uma máquina de ginástica não pode ser usada por
qualquer pessoa, conforme indicado na figura. Qual das
pessoas a seguir pode usar essa máquina?
A) Ana, com 17 anos e 56 kg
B) Beto, com 81 anos e 80 kg
C) Célia, com 29 anos e 92 kg
D) Dalva, com 18 anos e 44 kg
E) Eliomar, com 79 anos e 79 kg
3. Sofia adora passear de carro com seu pai e anotar os números das
placas de outros carros. Ontem, ela anotou os seguintes números: 1234,
5678 e 1357. Hoje, ao passear novamente com seu pai, ela anotou o
número de uma placa curiosamente igual ao resultado obtido ao
adicionar dois dos números anotados ontem e subtrair desta soma o
número restante anotado ontem. Qual dos números a seguir pode ser o
número da placa que Sofia anotou hoje?
A) 3087

B) 4444

C) 5555

D) 8269

E) Impossível saber

4. Se o Dragão Vermelho tivesse 6 cabeças a mais do que o Dragão Verde, os dois, juntos,
teriam 34 cabeças. Mas o Dragão Vermelho tem 6 cabeças a menos do que o Dragão Verde.
Quantas cabeças tem o Dragão Vermelho?
A) 6

B) 8

C) 12

D) 14

E) 16

5. A figura ao lado foi desenhada em um papel e recortada para que fosse
possível realizar a montagem de uma casa. Qual das casas abaixo pode, com
certeza, ter sido montada com o recorte do desenho?

A)

B)

C)

D)

E)

1. Sofia desenhou e coloriu alguns cangurus na seguinte ordem: um azul, um verde, um
vermelho, um preto, um amarelo, um azul, um verde, um vermelho, um preto e assim em
diante. Se ela continuar desenhando e colorindo nesta mesma ordem, qual será a cor do
17º canguru?
A) Azul

B) Verde

C) Vermelho

D) Preto

E) Amarelo

2. O porco espinho Marco reclamou para seus amigos: “Se eu tivesse pego o dobro
de maçãs do que eu realmente peguei, eu teria 24 maçãs a mais do que eu tenho
agora”. Quantas maçãs o porco espinho Marco pegou?
A) 48

B) 24

C) 42

D) 12

E) 36

3. A construção mostrada na figura ao lado pesa 189 gramas. Quanto pesa
cada um dos cubos que a compõem?
A) 29 gramas

B) 25 gramas

C) 21 gramas

D) 19 gramas

E) 17 gramas

4. Se os lados de cada quadrado da malha medem 1cm, qual é a área da
letra N?
A) 14 cm2

B) 15 cm2

C) 16 cm2

D) 17 cm2

E) 18 cm2

5. Numa loja de brinquedos de pelúcia, o preço de um cachorro e três ursos é igual ao preço
de quatro cangurus. Três cachorros e dois ursos também têm o mesmo preço de quatro
cangurus. O que é mais caro: o cachorro ou o urso?
A) O cachorro é mais caro: o seu preço é duas vezes o preço do urso.
B) O urso é mais caro: o seu preço é duas vezes o preço do cachorro.
C) O cachorro e o urso têm o mesmo preço.
D) O urso é mais caro: o seu preço é três vezes o preço do cachorro.
E) O cachorro é mais caro: o seu preço é três vezes o preço do urso.

1. A soma dos números em cada um dos dois círculos maiores
deve ser igual a 55. Qual número deve estar no lugar da letra
A?
A) 9

B) 10

C) 13

D) 16

E) 17

2. Benito tem 20 bolas pequenas de diferentes cores: verde, amarela, azul e preta. 17
dessas bolas não são verdes, 5 são pretas e 12 não são amarelas. Quantas bolas azuis
Benito tem?
A) 3

B) 4

C) 5

D) 8

E) 15

3. A imagem ao lado mostra o palhaço Davi dançando no topo de duas bolas e
uma caixa cúbica. O raio da bola inferior é 6 dm, igual a três vezes o raio da bola
superior. O lado da caixa cúbica é 4dm maior do que o raio da bola superior. Qual
é a altura que o palhaço Davi está acima do solo?
A) 14 dm

B) 20 dm

C) 22 dm

D) 24 dm

E) 28 dm

4. Quantos são os caminhos mais curtos que existem, passando pelas
arestas do cubo, que vão do vértice A ao vértice B?
A) 4

B) 6

C) 3

D) 12

E) 16

5. Frederico construiu um paralelepípedo retangular usando três blocos, cada
um formado por 4 cubos iguais, conforme a figura. Dois dos blocos estão
completamente visíveis na figura. Qual é o formato do terceiro bloco?

A)

B)

C)

D)

E)

1. Qual das 5 folhas desdobradas abaixo corresponde à folha que está
dobrada ao lado?

A)

B)

C)

D)

E)

2. Uma garrafa e um copo comportam juntos o mesmo que uma jarra. Uma garrafa
comporta o mesmo que um copo e uma caneca juntos. Três canecas comportam
juntas o mesmo que duas jarras. Uma caneca comporta o mesmo que:
A) 3 copos

B) 4 copos

C) 5 copos

D) 6 copos

E) 7 copos

3. A figura mostrada ao lado é recortada de uma folha e dobrada
para formar um cubo. Qual face do cubo ficará oposta à face
marcada com o x?
A) a

B) b

C) c

D) d

E) e

4. Uma folha quadrada transparente foi deixada sobre uma mesa e João escreveu a
letra F nesta folha. Depois ele girou a folha em sentido horário de 90o, virou a folha
pelo lado esquerdo e por fim girou a folha no sentido anti-horário de 180o. Após esses
movimentos, qual é a imagem que João vê?
C)

F

B)

D)

F

A)

E)

5. Em uma prateleira há 50 livros, distribuídos entre Matemática e Física. Dois livros de
Física não ficam lado a lado, mas cada um dos livros de Matemática tem um outro livro
de Matemática ao seu lado. Qual das afirmações abaixo pode ser falsa?
A) Há, pelo menos, 32 livros de Matemática.
B) Há, no máximo, 17 livros de Física.
C) Há três livros de Matemática um ao lado do outro.
D) Se o número de livros de Física é 17, então um deles é o primeiro ou
o último na prateleira.
E) Entre 9 livros consecutivos há, pelo menos, 6 livros de Matemática.

1. Uma fatia correspondente a 15% de um bolo circular é cortada,
conforme mostrado na figura. Qual a medida do ângulo assinalado com o
ponto de interrogação?
A) 30°

B) 45°

C) 54°

D) 15°

E) 20°

2. Em um triângulo ABC, o ângulo 𝑐̂ mede o triplo do ângulo 𝐴, o ângulo 𝐵 mede o
dobro do ângulo 𝐴. Então, o triângulo ABC:
A) é equilátero
B) é isósceles
C) tem um ângulo obtuso
D) tem um ângulo reto
E) só possui ângulos agudos
3. Na figura 1, a área do quadrado é igual a a. A área de cada um dos círculos nas duas
figuras é igual a b. Três círculos são dispostos lado a lado como mostra a Figura 2. Se
amarrarmos esses três círculos sem movimentá-los com um fio que seja o menor possível,
qual será a área dentro da região delimitada pelo fio?

A) 3b

B) 2a+b

C) a+2b

D) 3a

E) a+b

4. Um canguru corre em direção a uma cerca e retorna ao ponto de partida, levando, ao
todo, 15 minutos. Sua velocidade no percurso de ida até a cerca é de 5 m/s e sua velocidade
no percurso de volta é de 4 m/s. Qual é a distância do ponto de partida até a cerca?
A) 4,05 km

B) 8,1 km

C) 0,9 km

D) 2 km

E) É impossível determinar

5. As crianças A, B, C e D fizeram as seguintes afirmações:
A: “B, C e D são meninas”.
B: “A, C e D são meninos”.
C: “A e B estão mentindo”.
D: “A, B e C estão dizendo a verdade”.
Quantas crianças estão dizendo a verdade?
A) 0

B)1

C) 2

D) 3

E) Não é possível saber

1. Ao fazer uma viagem de trem, Lisa notou que estava no sétimo vagão ao contar desde
a locomotiva. Marco encontrava-se à frente de Lisa, com um vagão entre o seu e o dela,
sentando-se no sexto vagão a partir do final do trem. Quantos vagões há neste trem?
A) 15

B) 14

C) 13

D) menos de 13

E) Não é possível saber

2. A média de alunos aceitos em uma escola nos quatro anos, de 2016 a 2019, é de 325
alunos por ano. A média de alunos aceitos na escola nos cinco anos, de 2016 a 2020, é
20% maior do que a anterior. Quantos alunos a escola aceitou em 2020?
A) 650

B) 600

C) 455

D) 390

E) 345

3. Construímos um triângulo numérico com um número inteiro
maior do que 1 em cada casa, de acordo com as instruções ao
lado. Qual dos números das alternativas abaixo não pode ser
escrito na casa pintada de cinza?
A) 154

B) 100

C) 90

D) 88

INSTRUÇÕES

E) 60

4. Um computador está imprimindo uma lista das sétimas potências de todos os números
naturais, isto é, a sequência 17, 27, 37, ... etc. Quantos termos desta sequência existem
entre os números 521 e 249?
A) 13

B) 8

C) 5

D) 3

E) 2

5. ABCD é um retângulo com AB = 16, BC = 12. ACE é um
triângulo retângulo com 𝐴𝐶 ꓕ 𝐶𝐸 , sendo CE = 15. Se F é o ponto
de intersecção dos segmentos AE e CD, então a área do triângulo
ACF é igual a:
A) 75

B) 80

C) 96

D) 72

E) 48

F

E

