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1. Numa corrida na escola, Pablo chegou 23 minutos 

atrás de Sandro. Se Sandro levou 14,8 minutos para 

completar a corrida, quanto tempo Pablo levou? 

a) 76,3 metros 

b) 75,1 metros 

c) 75 metros 

d) 74,8 metros 

 

2. Mercedes pesava 64,15 quilos. Fez um regime e 

emagreceu 2,5 quilos. Qual é o seu peso atual? 

a) 60,15 quilos 

b) 61,65 quilos 

c) 61,70 quilos 

d) 70,17 quilos 

 

3. Paulo pecou 45,04 quilos de peixes e João pescou 

o triplo disto. Quantos quilos de peixes João e Paulo 

pescaram? 

a) 137,12 quilos 

b) 134,12 quilos 

c) 135,12 quilos 

d) 136,13 quilos 

 

4. Milena nadou dez voltas numa piscina que tem 

25,4 metros de comprimento. Quantos metros ela 

nadou? 

a) 284 metros 

b) 274 metros 

c) 254 metros 

d) 264 metros 

 

5. Reparta 45,6 quilos de feijão entre 6 sacos. 

Quantos quilos terá cada saco? 

a) 7,6 quilos 

b) 9,6 quilos 

c) 10,6 quilos 

d) 3,6 quilos 

 

6. Um carro andou 9,6 quilômetros em 3 minutos. 

Quantos quilômetros ele percorreu em 1 minuto? 

a) 3,2 km  

b) 3,3 km 

c) 3,4 km 

d) 3,5 km 

 

7. Renata comeu 0,2 de uma maçã e Daniela comeu 

0,6. Que parte da maçã comeram as duas juntas? 

a) 0,8 

b) 0,9 

c) 0,7 

d) 0,10 

 

8. Mamãe costurou 0,4 de um vestido pela manhã e 

0,6 á tarde. Que parte do vestido já está costurando? 

a) 1,0 

b) 1,1 

c) 1,2 

d) 1,3 

 

9. Numa classe de 45 alunos, 60% são meninas. 

Quantos são meninos? 

a) 19 

b) 18 

c) 17 

d) 16 

 

10. Pablo tinha que vender 250 entradas para um 

teatro. Em dois dias vendeu 20%. Quantas entradas 

faltam vender? 

a) 300 

b) 200 

c) 400 

d) 500 

 

11. Num hotel com 400 quartas, havia hóspedes em 

85% dos quartos. Quantos quartos estavam 

desocupados? 

a) 40 

b) 50 

c) 60 

d) 70 

 

12. Numa pesquisa com 30 alunos 30% usavam 

óculos. Quantos alunos usavam óculos? 

a) 8 

b) 9 

c) 10 

d) 11 

 

13. Em 1 hora da programação de televisão 15% são 

de anúncios. Quantos minutos são de anúncios? 
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a) 7 

b) 10 

c) 9 

d) 12 

 

14. Uma prova de matemática tinha 20 exercícios. 

Pablo acertou 85%. Quantas questões ele errou? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

15. A escola tem no total, 500 alunos. Somente 8% 

faltaram á festa. Quantos alunos compareceram á 

festa? 

a) 420 alunos 

b) 430 alunos 

c) 460 alunos 

d) 480 alunos 

 

16. Comi 0,8 de um melão. Qual é a fração que 

representa esta parte? 

a) 5/12 

b) 5/10 

c) 5/13 

d) 5/14 

 

17. Ana comprou 3/8 de 56 balas. Quantas balas, 

Ana comprou? 

a) 21 

b) 22 

c) 23 

d) 24 

 

18. Juliana ganhou 24 lápis de cor. Deu 1/8 para Lili. 

Quantos lápis de cor, Lili ganhou? 

a) 3 

b) 4 

c) 5 

d) 6 

 

19. Uma costureira fez 2/5 das 50 blusas pedidas. 

Quantas blusas a costureira fez? 

a) 40 

b) 30 

c) 20 

d) 10 

 

20. Um pipoqueiro fez 100 sacos de pipoca. Já 

vendeu 3/5 desses sacos. Quantos sacos de pipoca 

o pipoqueiro vendeu?  

a) 50 

b) 80 

c) 60 

d) 70 
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