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1. (D23) Beto quer comprar uma camiseta que custa 

R$ 16,99. Ele já tem R$ 14,20. Para Beto poder 

comprar a camiseta ainda faltam: 

a) R$ 2,79    

b) R$ 18,41 

c) R$ 15.57    

d) R$ 31,19 

 

2. Arnaldo comprou uma moto por R$ 1 900,00. Logo 
depois, precisou de dinheiro para consertar o carro. 
Ai revendeu a moto com o prejuízo de R$ 250,00. 
Por quanto ele vendeu a moto? 
 
a) 165 
b) 1600 
c) 1520 
d) 1780 
 
3. Os relógios assinalam dois momentos: o do inicio 
e do final de um filme. 
 

 
 
Quando tempo durou esse filme? 
a) 1h 30 min 
b) 1h 35 min 
c) 1h 40 min 
d) 1h 45 min 
 

4. A mãe de Luizinho acha que ele está doente. Veja 

no termômetro a temperatura. 

 

 
 
Qual a temperatura de Luizinho? 
a) 36,0 C° 
b) 36,2 C° 
c) 36,3 C° 
d) 36,5 C° 
 

5. Leia a historia: 

Quanto ele vai receber de troco? 
 
a) R$ 5,00 
b) R$ 7, 00 
c) R$ 4,00 
d) R$ 2,00 
 

6. Um jogo de vôlei teve três sets com as seguintes 
durações: 
 
1º set: 35 min     2º set: 50 min    3º set: 1h 10 min 
 
O jogo durou: 
a) 2h 35 min 
b) 2h 25 min 
c) 2h 20 min 
d) 2h 14 min 
 

7. O capitão, o professor e o médico moram cada um 

em sua casa. 
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O professor é vizinho do capitão, mas do médico, 

não. Onde mora o capitão? 

a) na casa a direita 
b) na casa a esquerda 
c) o medico mudou-se 
d) na casa do meio 
 
8. A energia consumida numa residência é paga, 
todo mês, com uma conta como esta abaixo. 
 

 
 
De que mês e ano é essa conta? 
a) Abril/2010 
b) Maio/2009 
c) Junho/ 2009 
d) Julho/2008 
 
9. A mãe de Luiza não sabia chegar a casa de uma 
tia que mora na praia. Ligou para Luiza pedindo para 
descrever onde era essa casa da tia. Luiza consultou 
o mapa descreveu para mãe.  
 

 
a) entrar na Rua canal 3 virar a esquerda seguir até 
a Rua canal 4; 

b) entrar na Rua canal 3 virar a direita vire na 
segunda Rua esquerda; 
c) seguir na Avenida Rio Branco até a Rua canal 4, 
virar à esquerda; 
d) entrar na rua canal 3 seguir em frente na primeira 
à esquerda. 
 

10. Quais dos polígonos abaixo apresentam todos 

os ângulos retos. 

 

 
 

a) A e B 
b) A e C 
c) C e D 
d) B e C 
 

11. Observe o gráfico: 
 

 
 

 

O alimento menos consumido é: 
a) milho 
b) arroz 
c) linguiça 
d) churrasco 
 
12. (D13) O número representado no ábaco é: 
 

 
a) 1.013 
b) 2.113 
c) 4.013 
d) 4.113 
 
13. (D16) Um número pode ser decomposto em 5 x 

100 + 3 x 10 + 5 qual é esse número? 

a) 235  

http://desafiosmate.com.br/material-professor-4-e-5-ano


Matemática Séries Iniciais:       
http://desafiosmate.com.br/material-professor-4-e-5-ano  

b) 352  

c) 523 

d) 535 

 

14. (D1) O brinquedo preferido de João está no seu 

lado esquerdo.  

 

 
 

Qual o brinquedo preferido de João? 

a) Peteca 

b) Pipa 

c) Bola 

d) Bicicleta 

 

15. (D1) A figura abaixo é um detalhe da planta de 

uma cidade de São Paulo. Nela é localização da Rua 

Abílio José é indicada por A2. 

 

  
Desta forma, a identificação da Rua Iguape é: 

a) A2 

b) C1 

c) C3 

d) B2 

 

16. (D6) Ao usar uma régua de 20 cm para medir 

uma mesa, Henrique observou que ela cabia 27 

vezes no comprimento da mesa. Ele multiplicou 

esses valores e encontrou 540 cm. 

Em metros, o comprimento da mesa é, de: 

a) 0,54. 

b) 5,4. 

c) 54. 

d) 540. 

 

17. (D26) Observe a figura representada abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nessa figura, a parte pintada representa que 

percentual? 

a) 1%  

b) 10% 

c) 25% 

d) 100% 

 

18. (D14) Observe a reta abaixo: 

 

 

   10         11    12         13    14 

 

O número indicado pela seta na reta é: 

a) 12,4                                          

b) 12,6                                            

c) 12,7 

d) 12,9 

 

19. (D3) Um cubo é formado por quantas faces? 

a) 10 

b) 6 

c) 8 

d) 12 

 

20. (D12) O piso de uma sala está sendo revestido 

com cerâmica quadrada. Já foram colocadas 9 

cerâmicas, como mostra a figura abaixo: 

 
 

Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso da sala? 

a) 24 

b) 18 

c) 15 

d) 12 
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