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1.  
Das representações abaixo qual é a que       
não representa o número 600. 

a) 100 + 100 + 100 + 100 + 100 +          
100 

b) seiscentos 
c) 200 + 200 + 200 
d) cinco centenas 

 
2. Na festa de aniversário de nossa       
escola foram distribuídos 44 bombons de      
chocolate, para serem divididos entre os      
alunos do 3ºano, 66 entre os alunos do        
4ºano e 84 entre os alunos dos 5ºanos A         
e B. quantos bombons cada aluno      
recebeu? 

a) 5 bombons 
b) 3 bombons 
c) 4 bombons 
d) 2 bombons 

 
3. Daniel fez a seguinte divisão: 29.185 : 5         
o resultado será: 

a) 5.784 
b) 5.338 
c) 5.836 
d) 5.837 

 
4. Um supermercado comprou 4 caixas de       
1000 esponjas, mais 6 caixas de      
desinfetante, mais 8 pacotes de 10      
bombril, mais 4 ácidos. Esse     
supermercado comprou: 

a) 4.864 materiais 
b) 4.684 materiais 
c) 1.684 materiais 
d) 1.864 materiais 

 
5. Victor fez a multiplicação: 9.564 x 6.        
descubra o resultado: 

a) 57.384 
b) 53.845 
c) 53.295 

d) 53.284 
 
6. Numa loja havia 836 bolas. Na       
brincadeira que a loja fez com as crianças        
furaram-se 56 bolas. A dona da loja       
comprou mais 14. quantas bolas a loja       
ficou no final do dia? 

a) 507 
b) 607 
c) 794 
d) 727 

 
7. Jailton comprou um bilhete de loteria. O        
número que ele marcou é formado por 9        
unidades de milhar, 7 centenas, 50      
dezenas e duas unidades. O número do       
bilhete de Jailton é: 

a) 9.725 
b) 9.625 
c) 9.125 
d) 9.752 

 
Observe as  
figuras 
abaixo: 

  

8. O que estes numerais das figuras estão        
representando? 

a) quantidades 
b) códigos 
c) preços 
d) horários 

 
9. Onde podemos encontrar a     
representação numérica IJ 0026: 

a) número de rua 
b) número de telefone 
c) placa de automóvel 
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28. Que porcentagem de    
votos Maria recebeu? 

a) 24 
b) 28 

      c)   32 
      d)   48 

 

 
14. A metade da porcentagem de votos       
dos dois primeiros colocados é 

a) 52 % 
b) 76 % 
c) 38 % 
d) 77 % 

 
15. Quanto Isabel recebeu a menos em       
porcentagem de votos em relação ao 1º       
colocado 

a) 28 % 
b) 20 % 
c) 4 % 
d) 60 % 

 d) CEP (Código de Endereçamento 
 Postal)

10. Entrei no teatro São João para assistir 
uma peça às 16:35 hs, e saí as 18:00 hs. 
Quanto tempo durou a peça 

 a) 1:20 hs 
 b) 1:30 hs 
 c) 1:25 hs 
 d) 2:00 hs 

11. Qual é o maior número que você pode 
escrever usando os algarismos 7, 9, 3, 5, 
8 e 7, sem repeti-los 

 a) 93.865 
 b) 98.573 
 c) 98.753 
 d) 97.835 

12. Nos 5º e 6ºanos da Escola 
OdeteBarroso tem 72 alunos. Cada uma 
das três salas tem a mesma quantidades 
de alunos. Quantos alunos há em cada 
sala 

 a) 30 alunos 
 b) 36 alunos 
 c) 24 alunos 
 d) 12 alunos 

 Observe a tabela e responda 

Gabarito 
1.d
2.d 
3.d 
4.b 
5.a 
6.c 
7.d 
8.b 
9.c 
10.c 
11.c 
12.c 
13.d 
14.b 
15.b
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