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Neste momento de crise (COVID 19) em que precisamos ficar em casa e nos proteger, uma das melhores

maneiras de nos fortalecermos em nosso convívio com a família, em especial com as crianças, é por meio

de momentos lúdicos, mas também educativos que lhes proporcionem o contato com a leitura para a

descoberta ou aprofundamento de novos conhecimentos.

Por isso estamos disponibilizando alguns Quizzes.

Esse nome é dado a um jogo ou desporto mental no qual as/os jogadoras/es (individualmente ou em

equipes) tentam responder corretamente a questões que lhes são colocadas.

ESPERAMOS QUE TODAS/TODOS POSSAM SE DIVERTIR E APRENDER!

*Texto obtido em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quiz

https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Desporto_mental&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Quiz


Tenha em mãos uma folha de papel e lápis para anotar as respostas. 

Antes de começar, enumere de 1 a 5, depois conforme for lendo as 

questões, escreva na frente do número a letra da resposta que você 

escolher para cada pergunta.

Ao final das perguntas você terá o gabarito com as respostas 

corretas para que possa conferir seus acertos.

Bom divertimento!



1 . Quantos meses há num semestre?

TRÊS MESES

SEIS MESES

DOZE MESES

A

B

C



2. Qual é o primeiro dia da semana?

DOMINGO

SEXTA

SEGUNDA

A

B

C



3. Como se escreve 25 em numeral romano?

XX

XXI

XXV

A

B

C



4. Quantos são os Estados brasileiros?

30

21

26

A

B

C



5. Qual animal da fauna brasileira aparece na
nota de cinquenta reais?

TAMANDUÁ BANDEIRA

ONÇA PINTADA

LOBO GUARÁ

A

B

C



VOCÊ SABIA...

Um quiz é normalmente pontuado segundo algum sistema e

os vencedores são os que atingem o maior número de

pontos?

Texto obtido em: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quiz

QUER SABER 

MAIS?

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quiz


Vamos somar os 

pontos ?

Para cada acerto conte 5 pontos



Respostas corretas:

1. Alternativa B – Seis meses.
2. Alternativa A – Domingo.

3. Alternativa  C – XXV.
4. Alternativa  C – 26 Estados.
5. Alternativa B – Onça-pintada 


