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1. O resultado de 708 x 6 é: 
a) 4.138 
b) 4.136 
c) 4.248 
d) 4.636 
 
 
2. Esta é a tabela de preços da        
cantina de uma escola. 

 
Um aluno comprou 1 salgadinho, 1      
refrigerante e 1 doce. Quanto     
gastou? 
a) R$ 1,05 
b) R$ 1,95 
c) R$ 2,25 
d) R$ 2,75 
 
 
3. Observe a tabela e responda: 

 
 
Que porcentagem de votos Murilo     
recebeu? 
a) 25 % 
b) 45 % 
c) 30 % 

d) 55 % 
 
4. Um álbum é formado por 180       
figurinhas sobre atletas brasileiros.    
O número de figurinhas de atletas      
de cada esporte está mostrado na      
tabela: 

 
 
O esporte com menor número de      
atletas no álbum de figurinhas é: 
a) Basquete 
b) Iatismo 
c) Tênis 
d) Futebol 
 
5. Veja a tabela. 

 
De acordo com a tabela,     

dentre os animais que vivem cerca      
de 20 anos, qual o que possui       
menor tempo médio de gestação? 
a) Cavalo 
b) Elefante 
c) Macaco-aranha 
d) Papagaio 
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6. Cássio tem 1027 reais. Pagou      
uma dívida de 873 reais e ganhou       
598 reais em um “bolão” esportivo.      
Qual a quantia que Cássio tem      
agora? 
a) 842 
b) 832 
c) 652 
d) 752 
 
 
 
7. O gráfico abaixo mostra o      
número de carros vendidos por     
uma loja: 

 

 
Em que ano a loja vendeu o maior        
número de carros? 
a) 1993 
b) 1994 
c) 1995 
d) 1996 
 
8. Mateus tem um jogo com figuras       
geométricas. Ele guarda as figuras     
em envelopes, da seguinte    
maneira. 

 
Para identificar as figuras que     

cada envelope contem, na ordem     
acima, Mateus deve escrever: 

a) Quadrados, quadriláteros e    
círculos. 
b) Quadriláteros, triângulos e    
losangos. 
c) Quadriláteros, triângulos e    
círculos. 
d) Pentágonos, triângulos e    
círculos. 
 
9. Um reservatório, onde cabem     
10.000 litros de água, estava     
totalmente vazio. Inicialmente,   
foram colocados 3.450 litros de     
água nesse reservatório e, a seguir,      
foram colocados mais 2.820 litros.     
Nessas condições, quantos litros    
de água ainda faltam para encher      
totalmente o reservatório? 
a) 6270 
b) 3730 
c) 3630 
d) 5270 
 
 
10. Num cinema com 570 lugares,      
a primeira sessão começará em     
poucos minutos. Já entraram 295     
pessoas e, do lado de fora, há uma        
fila de 333 pessoas. Quando o      
cinema lotar, todas as pessoas da      
fila terão entrado ou algumas     
deverão esperar pela segunda    
sessão? Quantas? 
a) 58 
b) 85 
c) 138 
d) 237 
 
11. Para uma festinha ficou     
combinado que os rapazes    
levariam os salgados e as moças      
levariam os doces. Os rapazes     
levaram 115 coxinhas, 98 bolinhas     
de queijo e 102 empadinhas. As      
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moças, por sua vez, levaram 107      
brigadeiros, 104 quindins e 96     
cocadas. Nessas condições a    
quantidade de doces que havia na      
festa era 
a) 207 
b) 305 
c) 512 
d) 307 
 
12. Jair, Carlos e Fernando tinham,      
cada um, 60 bilas. Fernando     
ganhou 3 bilas de Jair e 4 de        
Carlos. Agora Fernando tem mais     
que Carlos 
a) 7 bilas 
b) 3 bilas 
c) 4 bilas 
d) 10 bilas 
 
13. Para decorar o pátio da escola       
os alunos confeccionaram 392    

 
 

 
14. Um concurso de poesia vai      
distribuir prêmios aos três primeiros     
colocados. O 3º lugar receberá 650      
reais, o 2º colocado receberá o      
dobro do 3º colocado e o 1º       
colocado receberá o triplo da     
quantia que o 2º vai receber.      
Nessas condições a quantia que o      
primeiro colocado vai receber é 
a) R$ 3.300 
b) R$ 3.900 
c) R$ 2.300 
d) R$ 2.900 
 
 
15. Observe o numeral    
representado no quadro posicional.    
O valor desse numeral    
representado no quadro posicional    
é 

 
a) 6.879 
b) 60.879 
c) 68.709 
d) 6.809 

bandeirinhas e distribuíram em 7 
cordões. Quantas bandeirinhas 
ficaram em cada cordão?
a) 42 
b) 65 
c) 56 
d) 24 

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

Pacote de Slides de Matemática e outros – CLIQUE AQUI 

Materiais gratuitos de para Concurso – CLIQUE AQUI 

Planilha de Avaliações Descritores – CLIQUE AQUI 
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