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1. O produto de 412 por 16 é: 

(A) 6.592 

(B) 2.472 

(C) 2.884 

(D) 6.528 

 

2. O quadrilátero que tem seus quatro       

ângulos retos é. 

       I                  II              III            IV 
(A) I. 

(B) II.  

(C) III.  
(D) IV. 

 

3. Meia hora equivale a 

(A) 15 minutos, pois uma hora equivale 60        

minutos. 

(B) 30 minutos, pois uma hora equivale 60        

minutos. 

(C) 60 minutos, pois uma hora equivale a        

60 minutos. 

(D) 120 minutos, pois uma hora equivale a        

60 minutos. 

 

4. Rafael dividiu uma torta em oito       

pedaços iguais e comeu dois. 

Qual a fração que representa o pedaço       

que Rafael comeu? 

 

(A) 8 
      2  
 
(B)  8 
       6  
 
 (C) 6 
       8  
  
 (D) 2 
       8  
 
5. A unidade usada para medir a largura        

de uma caixa de sapatos é 

(A) quilômetro. 

(B) metro. 

(C) centímetro. 

(D) grama. 

 

6. Jéssica representou em um ábaco,      

como na figura abaixo, um número      

composto por 3 unidades de milhar + 2        

dezenas + 3 unidades. 

Esse número é o: 

(A) 30.230 

(B) 3.230 

(C) 3.023 

(D) 323 
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7. Assinale a alternativa que mostra      

corretamente o número onde 2 representa      

duzentos. 

(A) 3020 

(B) 2751 

(C) 1.200.000 

(D) 53.234 

 
8. Observe o cofrinho de Mateus: 

Nele cabem cinqüenta moedas de R$      

0,25. Assinale a alternativa que mostra a       

quantia que Mateus consegue guardar se      

utilizar somente moedas de R$ 0,25. 

(A) R$ 25,00 

(B) R$ 12,50 

(C) R$ 10,00 

(D) R$ 2,50 

9. Cada quadradinho da malha     
quadriculada abaixo mede 1cm de lado. 

 
 

A área da casinha representada na malha       

quadriculada é: 

(A) 10 cm2 

(B) 12 cm2 

(C) 14 cm2 

(D) 16 cm2 

 

10. Resolvendo a 

operação 5.729 + 376 

obtemos como 

resultado: 

(A) 5.109 

(B) 5.111 

(C) 6.105 

(D) 6.111 

 

11. A mãe de Tomás deixou um bilhete        

com os horários que ele deveria cumprir       

pela manhã. Em relação ao bilhete, é       

correto dizer que Tomás deve 

(A) almoçar ao meio dia e quinze. 

(B) fazer lição de casa quando faltarem       

quinze minutos para o meio dia.  

(C) tomar banho e arrumar-se às onze       

horas e quinze minutos. 

(D) tomar café da manhã às sete horas. 
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GABARITO 
1.A 
2.A 
3.B 
4.D 
5.C 
6.C 

7.D 
8.B 
9.B 
10.C 
11.C 
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