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1. (D7) A medida mais provável da altura de uma 
porta é: 
 

 
 

a) 1 metro e 90 centímetros 
b) 2 metros e 20 centímetros  
c) 6 metros e 50 centímetros  
d) 2 metros e 90 centímetros  
 

2. (D27) A tabela abaixo mostra o volume das 

exportações e importações de um determinado 

produto no Brasil nos anos de 2003 e 2004. Com 

base nos dados da tabela é correto afirmar que:  

 

 
 

 

a) A EXPORTAÇÃO foi maior em 2003 do que em 

2004. 

b) A IMPORTAÇÃO foi menor em 2003 do que em 

2004. 

c) Em 2003 a EXPORTAÇÃO foi menor do que a 

IMPORTAÇÃO. 

d) Em 2004 a IMPORTAÇÃO foi maior do que a 

EXPORTAÇÃO. 

 

3. (D28) Dizer que uma mulher chefia o lar é o 

mesmo que dizer que ela sustenta a família, ou seja, 

somente o seu dinheiro é usado para pagar todas as 

despesas. Observando o gráfico abaixo indique o 

único dado correto sobre essas mulheres: 

 

 
 

a) Em 1992 mais mulheres chefiavam o lar do que 

em 2000. 

b) Em 1992, 27% das mulheres chefiavam o lar. 

c) Em 2000, 22% das mulheres chefiavam o lar. 

d) Em 2000 mais mulheres chefiavam o lar do que 

em 1992. 

 

4. Pedro e Paulo jogaram uma partida de bolinhas de 

gude. No final, Pedro tinha 28 bolinhas, ou seja, 8 

bolinhas a mais que Paulo. A quantidade que Paulo 

tinha era de: 

a) 20 bolinhas 

b) 18 bolinhas 

c) 15 bolinhas 

d) 12 bolinhas 

 

5. Gorete tinha R$ 250,00, comprou uma blusa por 

R$ 160,00. Ainda sobrou: 

a) R$ 110,00 

b) R$ 80,00 

c) R$ 90,00 

d) R$ 26,00 

 

6. Comprei 5 CDs por R$ 40,00, sendo assim cada 

CD custou: 

a) R$ 10,00 

b) R$ 8,00 

c) R$9,00 

d) R$ 3,50 

 

7. O resultado de 2 145 X 3 é: 

a) 72.300 

b) 24.000 

c) 6. 435 

d) 5.200 

 

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


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

8. O número que compõe setecentos e doze mil e 

trezentos é: 

a) 71.230 

b) 712.000 

c) 712.300 

d) 72.300 

 

9. João tem R$ 512,00 e Maria tem R$ 607,00. 
Nessa situação é verdade que: 
a) Juntos, eles têm R$ 1 107,00. 
b) Faltam R$ 90,00 a João para Ter o mesmo que 
Maria. 
c) Maria tem o dobro que João 
d) Maria tem R$ 95,00 a mais que João. 
  
10. Um videocassete começou a gravar um 
programa de TV às 17h 35 min e desligou às 18h 23 
min porque a fita havia terminado. Quantos minutos 
do programa foram gravados? 
a) 56 min 
b) 52 min 
c) 48 min 
d) 43 min 
 
11. Quantas caixas, de 48 quilos cada uma, podem 
ser transportadas de uma só vez num elevador que 
suporta apenas 600 quilos? 
a) 10,5 

b) 11 

c) 12 

d) 13 

 
12. O ônibus saiu do ponto inicial com 52  
passageiros. No trajeto subiram 13, desceram 16 e 
logo depois desceram mais 23. Quando chegou ao 
ponto final, o ônibus: 
a) não tinha passageiros 
b) 42 passageiros 
c) 26 passageiros 
d) 65 passageiros 
 
13. Se 4 garrafas de vinho custam 170,00  reais, qual 
deve ser, em reais, o preço da garrafas? 
a) R$ 42,50 
b) R$ 43,00 
c) R$ 32,00 
d) mais que R$ 50,00 
 
14. 6 moedas de 0,50 reais, 3 moedas de 0,25 reais 
e 7 moedas de 0,05 reais fazem a quantia de: 
a) quatro reais e dez centavos 
b) quatro reais e cinco centavos 
c) quatro reais 
d) três reais e noventa centavos 
 
15. Um filme de 24 poses custa R$ 6,45. Na compra 
de dois desses filmes, a loja dá um desconto de R$ 

2,50. Comprei 2 filmes e paguei com 2 notas de R$ 
10,00. Qual foi o meu troco? 
a) R$ 7,10 
b) R$ 9,40 
c) R$ 9,60 
d) R$ 10,40 
 
16.  Determine a sentença falsa: 
a) 2,5m = 250 cm 
b) 2,5m = 2 500 mm 
c) 3,45Km = 345 m 
d) 3,45Km = 345 000 cm 
  
17. Cada bolacha recheada pesa 0,01 Kg. Essas 
bolachas são embaladas em pacotes de 20, que são 
agrupadas em caixas com 100 pacotes. Quantos 
quilos tem cada caixa? 
a) 2 
b) 8 
c) 10 
d) 20  
 
18. Uma cesta pequena de morango pesa 0,35 Kg. 
Um feirante leva, para vender, 800 dessas cestas. A 
quantos quilogramas isso corresponde? 
a) 280 
b) 70 
c) 28 
d) 7 
  
19. 4 amigos foram jantar num restaurante e 
gastaram R$ 55,00. Dividiram a despesa em partes 
iguais. Quanto pagou cada um? 
a) R$ 14,25 
b) R$ 13,80 
c) R$ 13,75 
d) R$ 13,50 
 
20. Dois dias equivalem a: 
a) 42 horas 
b) 24 horas 
c) 56 horas 
d) 30 horas 
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