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Leia as informações a seguir sobre a série, em desenho animado, Irmão do Jorel. 

 

 

Irmão do Jorel é uma série, em desenho animado, criada por Juliano Enrico e coproduzida pela Cartoon 

Network Brasil e a Copa Studio. 

É a primeira animação original do Cartoon Network feita no Brasil e na América Latina. Ela, a princípio, 

iria estrear em 2013, com apenas 13 episódios, porém, sua estreia foi adiada para o ano seguinte, 

completando uma temporada de 26 episódios. 

A série mostra o cotidiano de uma família excêntrica e extravagante. Jorel é o filho do meio, com o 

cabelo sedoso e bem liso, tem uma maneira doce e atraente de ganhar meninas, que faz dele o cara mais 

popular da cidade. No entanto, o show não gira em torno dele, mas em torno de seu irmão mais novo, um 

garoto tímido (e sem ter seu nome citado) que sempre é chamado de "Irmão do Jorel” 

https://irmaodojorel.fandom.com/pt-br/wiki/Irm%C 

 

 

 

1. De acordo com as informações que você leu no texto, em que ano a série Irmão de Jorel estreou? 

Assinale a alternativa correta. 

a)  2012. 

b)  2014. 

c)  2015. 

d)  2013. 

 

 
 
 

https://irmaodojorel.fandom.com/pt-br/wiki/Irm%25C


2. Assinale a alternativa que contém todos os números ímpares relacionados no texto. 

a) Primeira e 13. 

b) 13 e 26. 

c) 26 e 2013. 

d) 2013 e13. 

 
 
3. Em relação aos numerais que aparecem no texto, marque a alternativa na qual as funções dos números 

estão corretas. 

a) Primeira – ordenar / 2013 – medir / 26 – contar. 

b) 2013 – ordenar / 26 – ordenar / 13 codificar. 

c) 2013 – medir / 26 – contar / primeira – contar. 

d) Primeira – ordenar / 2013 – medir / 26 – codificar. 
 
4. Releia o trecho abaixo: 

“Ela, a princípio, iria estrear em 2013, com apenas 13 episódios...” 

 A respeito do número 2013, marque C, para as alternativas corretas, e E, para as erradas.  

( C)O número 2013 é formado por 4 algarismos e 2 classes. 

(C)  O algarismo que ocupa a 2ª ordem, é o número 1, e seus valores absoluto e relativo são, 

respectivamente, 1 e 10. 

        ( E) Se acrescentarmos 2 centenas simples ao número 2013, obteremos 2033. 

       ( C) O   número 2013 possui 20 centenas simples ao todo. 

 Agora marque a alternativa que mostra a sequência correta das respostas. 

a) E, C, C e C. 

b) C, E, C e E. 

c) C, C, E e C. 

d) E, C, C e E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Jorel é um garoto esperto, muito popular, tem o corpo atlético e longos cabelos castanhos. 

Jorel tem apenas 12 anos. Em que ano Jorel nasceu? Marque a alternativa correta. 

a)  2009. 

b)  2032. 

c)  2010. 

d)  2013. 
 
 
 

Sucesso na TV fechada, a série infantil Irmão de Jorel ganhou, ano passado, uma exibição especial 

nos cinemas de diversas cidades do Brasil! Foi uma parceria entre a Cartoon Network e o Cinemark. O 

chamado Episódio Especial ainda não é um filme do Irmão do Jorel, mas ele reúne alguns episódios já 

existentes da série, com conteúdos inéditos, feitos especialmente para o cinema. 

 

6. A Edição Especial teve duração de 90 minutos. Alguns alunos do 3º ano combinaram de ver a sessão 

das 16 horas. Marque a alternativa que mostra o horário correto de início e fim do filme. 

a) 16 horas – 17 horas e 45 minutos. 

b) 16 horas – 17 horas e 30 minutos. 

c) 16 horas – 18 horas e 30 minutos. 

d) 16 horas – 17 horas e 50 minutos. 
 

7. Observe os materiais encontrados em uma escola e, de acordo com o formato deles e com a ordem em 

que aparecem, leia as alternativas e marque a correta. 

1º - Globo terrestre 2º - Apagador 



Lara Márcio Ana Catarina Carlos 

 

 

 Esses objetos se parecem com: 

a) Cubo, paralelepípedo, esfera e cilindro. 

b) Esfera, bloco retangular, cilindro e cubo. 

c) Esfera, paralelepípedo, cubo e cilindro. 

d) Esfera, cilindro, cubo e paralelepípedo. 
 

8. Hora do desafio! Descubra os números das casas dos amigos do irmão de Jorel. 
 

 
 

Pistas: 

• Todos os números são pares e têm 3 algarismos. 

• O número da placa da casa de Lara equivale a 60 dezenas e 8 unidades. 608 

• Ana Catarina mora na casa cujo número tem 7 centenas e 2 unidades. 720 

• Se somar 8 unidades ao número da casa de Lara, você descobre o número da casa de Márcio. 
616 

• Carlos mora na casa cujo número e formado de 71 dezenas. 710 
 
 
 
 

 


