1. Um carteiro carrega, por dia 1.390 cartas. No mês
de abril ele trabalhou 22 dias. ?Qual o número
aproximadamente de cartas que ele entregou nesse
mês.
a) 3.500 cartas
b) 3.580 cartas
c) 3.850 cartas
d) 3.058 cartas

d) R$ 16,00
7. O número 32.606 pode ser decomposto assim: a)
30.000 + 2.000 + 600 + 60 + 6
b) 30.000 + 2.000 + 6.000 + 600 + 6
c) 300.000 + 20.000 + 600 + 60 + 6
d) 30.000 + 2.000 + 600 + 6

2. O resultado de 912 x 8 é:
a) 7.312
b) 7.296
c) 7.852
d) 7.552

8. A escrita por extenso de 21.709 é:
a) vinte e um mil e setenta e nove
b) vinte e um mil setecentos e nove
c) dois mil cento e setenta e nove
d) vinte e um mil e nove

3. A distância da casa de Douglas até a padaria é
maior que 200m e menor que 500m. Essa distância
poderá ser de:
a) 199 m
b) 600 m
c) 393 m
d) 100m

9. Um tonel há 400 litros de água e em outro há 245
litros. Quantos litros de água há, a mais no primeiro
tonel?
a) 645 LITROS
b) 245 LITROS
c) 165 LITROS
d) 155 LITROS

4. Tia Vivi foi ao supermercado e comprou 2 quilos
de arroz, um pacote de café, 1 quilo de feijão, e um
pacote de biscoito, suas comprar fizeram um total de
R$ 15,00. Ela entregou ao caixa uma cédula de R$
50,00 reais. Quanto ela recebeu de troco?
a) R$ 45,00
b) R$ 35,00
c) R$ 25,00
d) R$ 15,00

10. (PROEB). Marcos e Alexandre foram assistir a
um filme que tem duração 60 minutos. O filme
começou às 12 horas e 45 minutos.
A que horas esse filme vai terminar?
a) 13 horas e 15 minutos
b) 13 horas e 45 minutos
c) 14 horas e 15 minutos
d) 14 horas e 45 minutos

5. Marcelo e Tales jogaram uma partida de bolinhas
de gude. No final, Marcelo tinha 20 bolinhas, ou
seja, 8 bolinhas a mais que Tales. A quantidade que
Tales tinha era de:
a) 28 bolinhas
b) 18 bolinhas
c) 15 bolinhas
d) 12 bolinhas
6. Távila tinha R$ 250,00, comprou uma blusa por
R$ 160,00. Ainda sobrou:
a) R$ 11,00
b) R$ 8,00
c) R$ 90,00

11. Para uma temporada curta, chegou à cidade o
circo Fantasia, com palhaços, mágicos e acrobatas.
O circo abrirá suas portas ao público às 9 horas e
ficará aberto durante 9 horas e meia. A que horas o
circo fechará?
a) 16h30
b) 17h30
c) 17h45
d) 18h30
12. Na escola “Aprender”, o horário do recreio foi
definido como mostram os quadros abaixo:
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Esse recreio tem a duração de:
a) 10 minutos
b) 15 minutos
c) 20 minutos
d) 30 minutos
.
13. Ontem começou a chover às 15 horas e a
chuva só parou hoje às 8 horas da manhã. Quanto
tempo ficou chovendo?
a) 7 horas
b) 11 horas
c) 17 horas
d) 23 horas
.
14. Mamãe foi à feira. Veja na tabela o dinheiro que
ela tem.
Quantidade de
Valor (R$)
Notas
4
10,00
5
5,00
6
1,00
Quais as notas que ela poderá usar para pagar uma
compra de R$ 7,00, sem receber troco?
a) 1 nota de R$ 5,00 e 2 notas de R$ 1,00.
b) 2 notas de R$ 5,00.
c) 1 nota de R$ 10,00.
d) 1 nota de R$ 5,00 e 3 notas de R$ 1,00.

b) 8h 50min.
c) 9h.
d) 10h.
18. Ana e Maria aniversariam hoje: Ana faz 30 anos
e Maria faz 18. Daqui a 20 anos, quantos anos, Ana
terá a mais que Maria?
a) 12 anos.
b) 38 anos.
c) 48 anos.
d) 50 anos.
19. Uma viagem ao redor do mundo foi feita em 2
anos e 26 dias. Se 1 ano tem 365 dias, quantos dias
durou essa viagem?
a) 620 dias
b) 630 dias
c) 730 dias
d) 756 dias
20. Um programa de música sertaneja, pelo rádio,
começa às 6h 55min. O programa seguinte começa
às 7h 30min. Quantos minutos duram o programa de
música sertaneja?
a) 25
b) 35
c) 55
d) 85

15. Silvia é uma atleta do vôlei. Conseguiu juntar o
dinheiro necessário para a compra de uma bola
oficial de vôlei. Ela falou para seu time que tem 8500
centavos.
O valor que Silvia tem pode ser representado por
a) 3 notas de 10 reais e 7 notas de 5 reais.
b) 5 notas de 10 reais e 8 notas de 5 reais.
c) 7 notas de 10 reais e 3 notas de 5 reais.
d) 8 notas de 10 reais e 5 notas de 5 reais.
16. Camila comprou um livro por R$ 21,40 e uma
caneta por R$ 8,10. Ela pagou com uma nota de R$
50,00 e uma moeda de R$ 0,50 para facilitar o troco.
Qual foi o troco que Camila recebeu?
a) R$ 20,00
b) R$ 20,50
c) R$ 21,00
d) R$ 21,50
17. Renata tem 4 aulas de Matemática por semana,
uma por dia. Todas as aulas de Matemática
começam às 8 horas e 10 minutos. Sabendo que
cada aula tem 50 minutos de duração, a aula de
Matemática termina, sempre, no seguinte horário:
a) 7h 20min.
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