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O funcionário do Cartão de ponto acima trabalhou nestes três dias um 
total de:
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QUESTÃO    03

QUESTÃO    04

Circule a palavra cujo  significado é diferente dos demais:

Fiz uma compra no valor de R$ 25,00 e paguei com uma nota de R$ 100,00. 
Obterei como troco:



Qual das bandeiras abaixo é a bandeira do Minas Gerais?

QUESTÃO    05

QUESTÃO    06

Tenho                       e devo           . Então, ficarei com:



QUESTÃO    07

QUESTÃO    08

Circule o personagem que está expressando RAIVA.

Circule o par de imagens cuja escrita correspondente é EXATAMENTE 
igual.



QUESTÃO   09

QUESTÃO    10

Circule a palavra que NÃO  pode ser formada com as letras acima.

Se              = e            =                   então             =    



QUESTÃO    11

QUESTÃO    12

Circule a imagem diferente do conjunto. 

Reorganizando as letras acima, obteremos o seguinte resultado:



QUESTÃO    13

QUESTÃO    14

Circule o Brasão correspondente ao município de Água Boa.

Para ir para o trabalho, pego o ônibus A que tem seu ponto de partida na 
porta de minha casa e seu percurso é de 20 minutos. Antes de sair de casa, 

oriento-me pela tabela de horários acima. Se saio de casa às 6 horas da 
manhã, chego no meu trabalho às:



QUESTÃO    15

QUESTÃO    16

O símbolo que completa a seqüência acima é:

Dos fragmentos abaixo, o que NÃO pertence à imagem acima é:



QUESTÃO    17

QUESTÃO    18

Circule a imagem que é o símbolo da FARMÁCIA.

Para descobrir um número de um celular, é necessário que a soma de seus 
algarismos seja EXATAMENTE 25. Descubra qual dos celulares abaixo é o 

celular procurado.



QUESTÃO    19

QUESTÃO    20

Somando os números da imagem acima, obteremos:

Circule a pessoa IDOSA do sexo MASCULINO.


