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1. Bêndila ganhou um álbum com 30       
folhas. Sabendo que em cada folha      
cabem 12 cartões, a quantidade de      
cartões que caberão em seu álbum é 
 
a) 295 
b) 280 
c) 315 
d) 360 
 
2. Na escola, a professora escreveu no       
quadro a seguinte operação: 882 dividido      
por 3 o resultado encontrado por cada       
aluno está nos itens abaixo. Quem      
conseguiu a resposta correta foi  
 
a) Luana achou 285 
b) Israel encontrou 290 
c) Raiane encontrou 294 
d) Maique encontrou 298 
 
3. Valneide precisava pagar R$ 18,00 na       
farmácia, R$ 7,50 na padaria e R$ 120,00        
no supermercado. Se sua mãe lhe deu R$        
150,00, ela deve voltar para casa com 
 
a) R$ 4,50 
b) R$ 5,50 
c) R$ 6,50 
d) R$ 7,50 
 
4. Pedro Henrique está trabalhando meio      
expediente como ajudante em uma     
papelaria na cidade, semana passada     
consegui vender 12 cadernos a R$2,50      
cada e 5 grafites a R$ 1,50 cada. Nessa         
semana Pedro vendeu 
 
a) R$ 40,00 
b) R$ 37,50 
c) R$ 35,00 
d) R$ 26,50 
 

5. Flaviana e Valdiane acharam uma      
bolsa com R$ 785,00, resolveram doar a       
metade do dinheiro para uma instituição      
de caridade e o restante dividiram entre si.        
O valor que cada um vai ganhar é 
 
a) R$ 190,00 
b) R$ 193,50 
c) R$ 196,70 
d) R$ 196,25 
 
6. Erivelton e Rafael gostam de atirar       
pedrinhas e resolveram ver qual dos dois       
atira a pedra a uma distancia maior.       
Rafael atirou sua pedra, alcançando uma      
distância de 10,55 m e Erivelton a uma        
distância de 11,60 m. A diferença em       
centímetros entre as duas pedras foi de 
 
a) 100 cm 
b) 105 cm 
c) 125 cm 
d) 197 cm  
 
7. Uma escola tem 12 salas de aula.        
Todas estão ocupadas, no entanto, esta      
semana passada 25% das salas da      
escola foi assistir a uma palestra. Essa       
porcentagem corresponde a  
 
a) 2 salas 
b) 3 salas 
c) 4 salas 
d) 5 salas 
 
8. Rosa fez uma torta e repartiu com seus         
amigos. João comeu dois pedaços. Eliane      
comeu 1, Deyvison comeu 2 e Viviane       
não comeu nenhum. Sabendo-se que a      
torta foi dividida em 10 pedaços iguais.       
Que parte da torta foi consumida? 
 
a) 1/12 
b) 1/5 
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c) ¼  
d) ½ 
 
 
9. Em Sobral , ontem, a temperatura       
máxima foi de 36,4 graus e, em       
Mucambo, foi de 32,2 graus. De quantos       
graus é a diferença de temperatura entre       
as cidades? 
 
a) 2,8 graus. 
b) 3,2graus. 
c) 4,2 graus. 
d) 4,8 graus. 
 
10. Na tabela a seguir, é representado o        
ano das primeiras publicações de     
algumas revistas: 
 
REVISTAS  ANO DAS  

PRIMEIRAS 
PUBLICAÇÕES 

Mickey 1928 
Zé Carioca 1945 
Pato Donald 1950 
Garfield 1978 
Seninha 1994 
 
A revista que foi publicada na década de        
50 foi: 
 
a) Zé Carioca 
b) Mickey 
c) Garfield 
d) Pato Donald 
 

11. A tabela a seguir traz a população dos         
cinco municípios mais populosos do     
Paraná: 
Municípios mais populosos do Estado do      
Paraná 
 
 Município População 

(hab.) 
A Curitiba 1.587.315 
B Londrina 447.065 
C Maringá 288.653 
D Ponta 

Grossa  
273.616 

E Foz do  
Iguaçú 

258.543 

IBGE: Censo demográfico, 2.000 
 
Ao observar os dados da tabela,      
concluímos que a diferença entre a      
população de Londrina e Maringá, é de: 
 
a) 158.412 habitantes 
b) 159.512 habitantes 
c) 185.412 habitantes 
d) 202.612 habitantes 
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GABARITO 
1.d 
2.c 
3.a 
4.b 
5.d 
6.b 
7.b 
8.d 
9.c 
10.d 
11.a 
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