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1. (D7) Francisca Maria comprou copos 

descartáveis de 100 mililitros para servir chá na 

reunião em sua casa. Quantos copos ela 

encherá com 1litro de chá? 

a) 10 

b) 9  

c) 7 

d) 8 

 

2. (D18) Num pacote de batom garoto contendo 

100 unidades, o peso líquido é de 75 gramas. 

Em 6 pacote teremos quantas gramas? 

a) 453  

b) 450  

c) 451  

d) 452 

 

3. (D9) Fátima foi chamada para uma reunião na 

escola de seu filho, chegando lá viu que a 

reunião iria começar ás 15: 00 hora e tinha uma 

duração de 2 horas e meia. A que horas a 

reunião terminará? 

a) 17 horas e 30 min.    

b) 19 horas e 30 min. 

c) 18 horas e 30 min. 

d) 20 horas e 30 min. 

 

4. (D27) Numa escola, os professores do Ensino 

Fundamental organizaram uma pesquisa para 

saber a opinião dos alunos a respeito do esporte 

que eles gostariam de treinar. Foram 

entrevistados 300 alunos. 

 

        

 

 

 

 

 

Qual o total de número de alunos que prefere 

futebol e basquete? 

a) 225 

b) 230  

c) 235  

d) 240 

 

5. (D24) Um dia tem 24 horas, 1 hora tem 60 

minutos e 1 minuto tem 60 segundos. Que 

fração da hora corresponde a 30 minutos: 

a) 24  

    60 

b)  1   

    24 

c)  1     

     2 

d) 60   

    30 

 

6. (D25) Natan participou das olimpíadas da sua 

escola. No campeonato de natação, na 

categoria juvenil, estava pesando 55, 250 kg. 

Com 3 meses depois estava 5,150 kg mais 

pesado e precisou mudar de categoria. Quanto 

ele estava pesando nesse período? 

a) 51,420 kg   

b) 60,400 kg 

c) 52,390 kg 

d) 61,410 kg 

 

7. (D12) Um biólogo que estuda o 

comportamento das formigas saúva para saber 

o tempo de corte que passa para corta uma folha 

de um pé de feijão, passou um período 

observando as formigas: de 5 de abril a 5 de 

novembro. Baseando-se na sequência dos 

meses do ano, quantos meses o biólogo ficou 

observando das formigas? 

a) 10 meses  

b) 9 meses 

c) 7 meses 

d) 6 meses 

 

8. No carrinho de sorvetes de Seu João havia 38 

picolés de chocolate, 25 de coco e 16 picolés de 

Esporte Nº de Alunos 

Futebol 150 

Baquete 75 

Voleibol 45 

Ginástica 30 
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maracujá. Foram vendidos 47 picolés. Quantos 

picolés restaram? 

a) 240               

b) 32  

c) 794 

d) 250 

 

9. Para a festa da Escola Coronel Francisco 

Aguiar, o diretor Pedro comprou 15 caixas de 

refrigerantes, com duas dúzias cada uma. 

Sobraram 14 refrigerantes. Quantos 

refrigerantes foram consumidos durante a festa? 

a) 160 refrigerantes             

b) 106 refrigerantes             

c) 161 refrigerantes 

d) 166 refrigerantes 

 

10. Tia Jô foi a uma loja comprar um presente 

de aniversário para sua filha. Ela pretende 

gastar no máximo, R$ 250,00 com esse 

presente.  Observe algumas opções de presente 

que ela encontrou na loja: 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Quais são os produtos que tia Jô pode comprar 
de modo que ela não gaste mais que R$ 
250,00? 
a) Som e Vídeo game.               

b) Som e maquina digital          

c) Televisão 
d) Maquina Digital e televisão  

 

11. Pedro comprou 100 figurinhas e Paulo triplo 
das figuras de Pedro. Quantas figurinhas eles 
compraram ao todo? 
a) 120               

b) 400              

c) 230 

d) 50 

 

12. João Victor ganhou um livro de historinhas. 

Já leu 135 páginas desse livro e ainda faltam 86 

páginas para concluí-lo. Quantas páginas tem o 

livro de João Victor? 

a) 34  

b) 21             

c) 221 

d) 200 

 

13. A mãe de Amanda ganhou um livro de 120 

páginas. Leu 70 páginas deste livro, quantas 

páginas  restou para ler todo o livro? 

a) 50              

b) 500            

c) 25 

d) 166 

 

14. Sergio comprou 48 botões vermelhos e uma 

caixa com 700 botões coloridos. Com quantos 

botões ficou se já possuía 139? 

a) 40          

b) 139  

c) 686     

d) 887 

 

15. Vinicius foi ao estádio do Junco conferir a 

quantidade de pessoas que podem entrar para 

o jogo. Sabe-se que cabem 6.600 pessoas, mas 

só foram confirmadas 3.800 pessoas. Quantas 

pessoas faltam para lotar o estádio do Junco? 

a) 1.022            

b) 407                 

c) 2.720 

d) 398 

 

16. Em uma caixa de chocolate que Letícia 

ganhou de sua mãe, há 3 dezenas de chocolate. 

Quantos chocolates há em 3 caixas iguais a 

essa? 

a) 90              

b) 40                

c) 30 

d) 120 

 

17. Se 4 bicicletas custam R$ 1.144,00 qual é o 

preço de 7 bicicletas? 

a) 5.222,00            

b) 2.002,00            

c) 2.452,00 

d) 3.000,00 

5x de 

R$45,0

0 

5x de 

R$28,0

0 

5x de 

R$59,

00 

3x de 

R$87,00 
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18. Uma fábrica produz mensalmente 1.000,00 

tabletes de doce de leite. Esses tabletes são 

embalados em caixas com 25 unidades. 

Quantas caixas são necessárias para embalar a 

produção mensal dessa fábrica? 

a) 20 caixas                  

b) 40 caixas                  

c) 30 caixas 

d) 50 caixas 

 

19. Marcos juntou essa quantidade de dinheiro 

para pagar seu aluguel: 

 

 

 

 

 

 

         

Marcos pagou: 
a) R$140,00 

b) R$ 139,00 

c) R$ 155,00 

d) R$ 3.000,00 

 

20. Observe no quadro, as áreas dos diversos 

continentes: 

 

CONTINENTE ÁREA EM KM2 

América 42.560,270 

Europa 10.349,915 

África 30.272,922 

Ásia 44.397,460 

Oceania 8.498,354 

Antártida 14.108,00 

 

Os continentes que tem que tem a maior e 

menor área são: 

a) Europa e África 

b) Ásia e Europa 

c) Antártida e África 

d) Ásia e Oceania 
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