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1. De uma peça de fita que tinha 63 metros foi 

vendido1/7. Quantos metros foram vendidos? 

a) 9 

b) 10 

c) 11 

d) 12 

 

2. Fernando ganhou 24 livros. Já arrumou em sua 

estante ¾ dos livros. Quantos livros, Fernando já 

arrumou? 

a) 18 

b) 19 

c) 20 

d) 21 

 

3. Um padeiro fez 30 pães em 4/5 de uma hora. 

Quantos minutos gastou o padeiro para fazer 30 

pães? 

a) 47 

b) 49 

c) 48 

d) 50 

 

4. Assinale a sequência de números que é formada 

apenas por números primos. 

a) 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13; 

b) 3, 5, 7, 9, 11, 13, 19, 21; 

c) 0, 1, 2, 7, 13, 35; 
d) 3, 5, 7, 13, 17, 19, 23. 

 

5. Camila construiu um mosaico utilizando somente 

quadrados e octógonos. 

 

 
 
Estes dois polígonos possuem ângulos: 
a) retos e agudos 
c) agudos e obtusos 
b) retos e obtusos 
d) obtusos 

 

6. Carlos mora na Rua dos Sonhos entre as Ruas, 

Florida e Primavera. Ele irá brincar na casa de seu 

amigo que mora na Rua da Felicidade entre as Ruas 

Sol e Lua. 

 

O caminho correto para ele chegar à casa de seu 
amigo é: 
a) sair de sua casa, dobrar na primeira perpendicular 
à direita e depois na sexta paralela a rua da sua 
casa; 

b) sair de sua casa, dobrar na segunda perpendicular 
à direita e depois na quinta paralela a rua da sua 
casa; 

c) sair de sua casa, dobrar na primeira perpendicular 
à direita e depois na sétima paralela a rua da sua 
casa; 
d) sair de sua casa, dobrar na terceira perpendicular 
à direita e depois na sexta paralela a rua da sua 
casa. 
 
7. Um estudante está se preparando para o 

vestibular. Ele tem 105 questões de conhecimentos 

gerais para estudar e decidiu responder a 5 questões 

no primeiro dia, 10 no segundo, 15 no terceiro e, 

assim, sucessivamente. Conseguirá terminar sua 

revisão em: 

a) 5 dias        

b) 6 dias 

c) 11 dias 

d) 10 dias 
 

8. A expressão que representa o número 50 036 é: 
a) 50 x 100 + 36       

c) 50 x 100 + 36 x 10 
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b) 5 x 1000 + 50 x 10 + 36 
d) 5 x 10 000 + 36 
 
9. O valor da expressão 3 x [ 18 – ( 6 + 4) : 2 ]  é: 
a) 12            
b) 24         
c) 39    
d) 42 
 
10. O número que dividido por 12 dá quociente 107 
e resto 9 é: 
a) 1 275       
b) 1 283    
c) 1 293 
d) 2 256 
 
11. Considere, sem repetir algarismos, o maior 
número de três ordens e o menor de quatro ordens. 
A diferença entre eles é: 
a) 36 
c) 235 
b) 45 
d) 247 
 
12. Assinale a sequência de números que são 
múltiplos de 30. 
a) 1, 5, 15, 30, 60 
c) 120, 150, 180, 300, 720 
b) 15, 30, 120, 150, 400, 600  
d) 60, 120, 340, 366, 363 
 
13. Sabemos que é possível decompor um número 
natural de diferentes modos. Um desses modos é 
“por fatoração”. A fatoração do número 126 é: 
a) 100 + 20 + 6 
c) 6 x 21 
b) 50 + 50 + 10 + 10 + 6 
d) 2 x 3 x 3 x 7 
 
14. Manoel dividiu igualmente os R$ 45,00 entre 
seus dois filhos. Pedro, o filho mais novo, gastou 
tudo em figurinhas. Bruno, o filho mais velho, 
depositou todo o dinheiro na poupança, que já tinha 
R$ 113,47. A conclusão correta é que: 
a) Bruno gastou R$ 22,50 em figurinhas e Pedro 
guardou mais R$ 22,50 na poupança. 
b) Pedro gastou R$ 22,00 em figurinhas e Bruno 
ficou agora com R$ 135,47 na poupança. 
c) Pedro gastou R$ 22,50 em figurinhas e Bruno 
ficou agora com R$ 136,97 na poupança. 
d) Pedro gastou R$ 22,50 em figurinhas e Bruno 
ficou agora com R$ 135,97 na poupança. 
 
15. Pensei em um número, somei-o a 31, dividir o 
resultado por 5 e obtive 7. O número que pensei foi: 
a) 4 
b) 3 

c) 9 
d) 5 
 
16. Uma torneira aberta despeja 20 litros de água a 
cada 4 minutos num reservatório, cuja capacidade 
total é de 500 litros. O reservatório já contém 140 
litros de água. Se abrirmos essa torneira, o 
reservatório ficará totalmente cheio em: 
a) 18 minutos 
b) 74 minutos 
c) 72 minutos 
d) 62 minutos 
 
17. Numa caixa há 45 bombons. Quantos bombons 

há em 200 caixas? 

a) 120 

b) 9000    

c) 3500 

d) 8880 
 
18. Paulo possui uma jarra de água que estando 

cheia fica com 1 litro de água, então responda: 

Quantos mililitros cabem na metade desta jarra? 

a) 500 ml   

b) 90 ml   

c) 350 ml   

d) 88 ml 

 

19. Saiba também que 100 ml, correspondem a 10% 

de 1 litro, quantos mililitros há em 15% de 1 litro? 

a) 120 ml     

b) 150 ml 

c) 300 ml               

d) 870 ml 

 

20. Sávio comprou um aparelho de som que custou 

R$ 260,00. Deu uma entrada de R$80,00 e o 

restante parcelou em quatro vezes. A prestação, em 

reais, será de: 

a) 45,00 

b) 65,00 

c) 70,00 

d) 85,00 

e) 60,00 
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