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1. A capacidade de um avião é de 156 passageiros. 

Qual é a de 16 aviões iguais a esse? 

a) 1.496 

b) 2.569 

c) 2.496  

d) 2.596 

 

2. Veja a quantidade de clientes que compraram no 

mercadinho de seu João de março a julho: 

 

MARÇO ABRIL MAIO JUNHO JULHO 

234 325 410 186 245 

 

3. Qual a quantidade total de clientes nesse período? 

a) 1.200 clientes  

b) 1.300 clientes  

c) 1.400 clientes  

d) 1.500 clientes 

 

ABALOS SÍSMICOS NO BRASIL 

ANO LOCAL E. RICHTER (0 - 

10) 

1955 Serra do Tombador - 

MT 

6,6 

1980 Pacajús - CE 5,2 

2007 Caraíbas - MG 4,9 

2008 Alcântaras - CE 4,2 

 

4. De acordo com a escala Richter o abalo sísmico 

mais forte foi no ano de: 

a) 1955  

b) 1980 

c) 2007  

d) 2008 

 

5. A parte destacada na malha quadriculada abaixo 

representa a marca do acampamento de Romeu. 

Cada lado do quadrinho mede 2 metros. Quantos 

metros de corda, Romeu usará para contornar seu 

acampamento? 

 

        

        

        

        

        

 

a) 18 

b) 22 

c) 28 

d) 32 

 

6. As quatro paredes de um banheiro estão sendo 

cobertas com azulejos. Já foram colocados 76 

azulejos. Quantos azulejos faltam para cobrir as 

quatro paredes? 

 

       

              

       

       

       

 

a) 11 

b) 18 

c) 34 

d) 44 

 

7. Mariana está lendo o livro “O Conde de Monte 

Cristo” ele tem 1022 páginas, ela já leu 770. Quantas 

páginas faltam para Mariana terminar de ler o livro? 

a) 152  

b) 242  

c) 252 

d) 352 

 

8. Leia a manchete de um jornal: 
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O número de casos de dengue no Rio de acordo com 

a notícia acima foi de 

a) quatrocentos e dezenove mil e setenta e oito  

b) quatro mil novecentos e setenta e oito  

c) quarenta e um mil novecentos e setenta e oito 

d) quarenta e um mil e setenta e oito 

 

9. Veja a manchete de um jornal: 

 

 
 

De acordo com a notícia acima, quantos adultos 

tiveram DENGUE em Fortaleza de janeiro ao início 

de Março? 

a) 147 casos                  b) 947 casos  

c) 1027 casos                d) 1047 casos 

 

10. Qual o quociente de uma divisão exata em que o 

dividendo é 108 e o divisor é 12? 

a) 7                      b) 8 

c) 9                      d) 10 

 

11. Em uma sala há 200 pessoas. Se 2/5 são 

homens. Qual é a quantidade de mulheres que há na 

sala?                                 

a) 50 mulheres  

b) 25 mulheres  

c) 80 mulheres  

d) 120 mulheres 

e) 150 mulheres 

 

12. Débora pesa 1/5 a menos que Sueli, que pesa 75 

kg. Quantos kg Débora pesa? 

a) 20 kg 

b) 70 kg 

c) 60 kg 

d) 50 kg  

e) 90 kg  

 

13. Camila ganha R$600,00. Ela gasta 25% com 

alimentação e 2/3 com moradia. Com quanto ela 

ainda fica no bolso? 

a) R$ 50,00 

b) R$ 70,00  

c) R$ 150,00 

d) R$ 200,00 

e) R$ 250,00 

 

14. Um bolo foi dividido em oito pedaços iguais. 

Paulo comeu 3 pedaços do bolo. Que fração do bolo 

ele comeu e quanto ainda ficou? 

a) 3/8 e 5/8  

b) 3/5 e 5/8   

c) 5/8 e 3/8  

d) 3/8 e 8/5   

e) 3/9 e 5/3 

 

15. Quantas horas têm 5/8 de um dia? 

a) 10 horas                  b) 18 horas  

c) 20 horas                  d) 15 horas 

e) 25 horas 

 

16. Quantos minutos tem 3/4 de uma hora? 

a) 45 minutos          b) 30 minutos    

c) 25 minutos           d) 35 minutos   

e) 75 minutos  

 

17. Flávia comprou uma televisão por R$700,00. Ela 

deu 20% de entrada. Quanto restará ainda para ela 

pagar? 

a) R$ 140,00 

b) R$ 560,00  

c) R$ 280,00   

d) R$ 120,00   

e) R$ 300,00 

 

18. Se eu tiver um desconto de 20% no valor da 

compra de R$ 45,00, quanto pagarei? 

a) R$ 30,00            b) R$ 25,00   

c) R$ 36,00             d) R$ 20,00  

e) R$ 40,00 

 

19. Quanto custa uma impressora de R$600,00, cujo 

desconto é de 30%? 

a) R$ 180,00           b) R$ 220,00   

c) R$ 420,00           d) R$ 380,00 

e) R$ 450,00 

 

20. Quanto custa um som de R$900, 00, cujo 

desconto é 20%? 

a) R$180,00             b) R$ 720,00  

c) R$ 560,00            d) R$ 650,00  

e) R$ 800,00 

Terça-Feira, 27 de março de 2008, 13:00 

Até ontem, foram notificados pela secretaria de 

saúde 41.978 casos de DENGUE no Rio somente este 

ano. 

De janeiro até o último dia 13/03, foram registrados 

1.887 casos de dengue em Fortaleza, destes cerca de 

840 casos foram em crianças e adolescentes, com 

até 19 anos. 
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