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1. (D19) Ronei tem 10 anos, Igor tem 15 anos. 

Quantos anos Ronei têm a menos que Igor? 

a) 5                        b) 6   

c) 7                        d) 8 

 

2. (D18) Em um jogo, a fixa      tem valor de 20 

pontos. Valter tem o número de pontos abaixo: 

 

 
 

Quantos pontos tem Valter: 

a) 150                          b) 160 

c) 170                          d) 180 

 

3. (D27) Os alunos da Escola José Inácio fizeram 

uma pesquisa pra eleger o líder do grêmio estudantil, 

observe a tabela abaixo: 

 

 

Cecília 

 

   

Ronaldo 

 

 

Sheila 

 

 

Lucas 

 

 

Entre os meninos quem ganhou a disputa das 

eleições para o grêmio estudantil? 

a) Sheila 

b) Cecília 

c) Deu empate 

d) Nenhuma das duas 

 

4. (D13) Qual o milhar mais próximo de 2421? 

a) 2000 

b) 3000 

c) 2500 

d) 2300 

 

5. José anda todos os dias da casa dele a escola, 

um total de 2,5 Km. Quantos metros ele anda? 

a) 1000m 

b) 2000m 

c) 2500m  

d) 600m 

 

6. (D27) O gráfico abaixo mostra a classificação por 

tamanho de algumas cidades brasileiras: 

 

 
 

Qual é a maior cidade? 

a) São Paulo 

b) Fortaleza 

c) Rio de Janeiro 

d) Teresina 

 

7. Rainara fez a seguinte divisão, 15805 –5. Qual é 

resultado da divisão? 

a) 1500  

b) 2651   

c) 4052  

d) 3161 

 

8. Quais são os nomes das figuras abaixo? 

 

 

 

   

 

 

 

Rio de 

Janeiro 

Espírito 

Santo 

Terezinha 

São Paulo 

Fortaleza 
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a) cilindro, pirâmide e cubo. 

b) estrela, cubo e cone.  

c) cubo, prisma e esfera. 

d) cilindro, cone e cubo.  

 

9. A figura tem um par de cordas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Como se chama a posição das cordas?                                 

a) retas horizontais 

b) retas paralelas 

c) retas consecutivas   

d) retas perpendiculares 

 

10. Gislândia fez o seguinte desenho abaixo. 

Qual é essa figura? 

a) cubo  

b) prisma 

c) quadrado  

d) losango  

 

11. O acervo da biblioteca da Escola Panelinha tem 

1365 livros. Foram comprados mais 5002 livros. 

Agora quantos livros têm no total? 

a) 6000 

b) 7000  

c) 6367  

d) 5650 

 

12. Daiane tem um avião, que leva 4020 

passageiros. Ela faz uma viajem de Fortaleza a São 

Paulo, mas na viagem foram apenas 1215 

passageiros. Quantos passageiros poderiam levar 

ainda? 

a) 2000  

b) 2805  

c) 3050  

d) 1256  

 

13. Cristina comprou cinco vacas e deu de entrada 

RS 200,00 e mais cinco prestações de RS 100,00. 

Qual será o preço total? 

a) 8500,00                                 

b) 2805,00 

c) 3050,00 

d) 1253,00 

 

14. Alftran Junior sempre vai à casa de Burogodinha, 

pois ela é amiga dele. Junior pede para ela fazer a 

decomposição do seguinte número 56721. Qual 

seria a alternativa certa?   

a) 50000    +     6000    +    700    +  21   +  1   

b) 50000    +     6000    +    700    +  20   +  1 

c) 50000    +     60000  +    7000  +  20   +  2 

d) 500000  +     6600    +    7002  +  21   +  2   

 

15. Maria tem RS 3850,00 e quer comprar uma 

motocicleta quer custa RS 5780,00. Quantos reais  

lhe faltam  ainda?  

a) 2000,00 

b) 2500,00 

c) 1930,00 

d) 1000,00 

 

16. Quantos por cento equivale a um quarto?   

a) 33 

b) 15 

c) 25 

d) 44  

 

17. Burogodinha sai de casa às 8h: 40mim da manhã 

para ir a casa de  Junior. Ela chega à casa de Junior 

às 10h: 15mim. Quanto tempo ela levou até chegar 

à casa de Junior? 

a) 2h: 00mim  

b) 2h: 50mim  

c) 4h: 00mim 

d) 2h: 25mim 

 

18. Beatriz cuida de seis cabritinhos que ela ganhou 

de presente do professor Do Carmo. Os cabritinhos 

estão em um curral de forma retangular como na 

figura. 

 

 

 

 

 

    

 

Quanto mede a figura?  

a) 130m 

b) 200m 

c) 32m  

d) 100m 

 

19. Qual das figuras abaixo não é simétrica?  
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a) 

 

 

 

b)  

 

 

 

c)  

 

 

 

d)  

 

 

20. Li uma página de um livro em 4,8 minutos e a 

página seguinte em 6,3 minutos. Quantos minutos, 

eu demorei em ler as duas páginas? 

a) 11,1 min 

b) 11,2 min 

c) 11,3 min 

d) 11,4 min 
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