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Assunto: Adição, subtração, multiplicação e divisão de números naturais

1. Numa cartela podem ser colocados 30 ovos. Se
um feirante comprar 5 cartelas iguais a essa, ele vai
comprar:

(A) 160 ovos
(B) 150 ovos
(C) 170 ovos
(D) 250 ovos

2. O resultado de 6.426 ÷ 3 é:

(A) 2.132
(B) 2.141
(C) 2.142
(D) 3.213

3. Numa gincana, as equipes deveriam recolher
latinhas de alumínio. Uma equipe recolheu 5 sacos
de 100 latinhas cada e outra equipe recolheu 3 sacos
de 50 latinhas cada. Quantas latinhas foram
recolhidas ao todo?

(A) 100
(B) 150
(C) 500
(D) 650

4. Numa fazenda, havia 524 bois. Na feira de gado,
o fazendeiro vendeu 183 de seus bois e comprou
mais 266 bois. Quantos bois há agora na fazenda?

(A) 507
(B) 607
(C) 707
(D) 727

5. Pedro e Paulo jogaram uma partida de bolinhas
de gude. No final, Pedro tinha 28 bolinhas, ou seja, 8
bolinhas a mais que Paulo. A quantidade que Paulo
tinha era de:

(A) 20 bolinhas
(B) 18 bolinhas
(C) 15 bolinhas
(D) 12 bolinhas

6. O resultado de 2 145 X 3 é:

(A) 72.300
(B) 24.000
(C) 6.435
(D) 5.200

7. O ônibus saiu do ponto inicial com 52 passageiros.
No trajeto subiram 13, desceram 16 e logo depois
desceram mais 23. Quando chegou ao ponto final, o
ônibus:

(A)  não tinha passageiros
(B)  42 passageiros
(C)  26 passageiros
(D)  65 passageiros

8. Quantas caixas, de 50 quilos cada uma, podem ser
transportadas de uma só vez num elevador que
suporta apenas 600 quilos?

(A) 10
(B) 11
(C) 12
(D) 13
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9. O pessoal do bairro se uniu para trabalhar em
mutirão para melhorar a quadra da escola, por dia,
são assentados 346 tijolos. Quantos tijolos o pessoal
vai assentar em 7 dias de trabalho?

(A) 2.433
(B) 2.422
(C) 2.543
(D) 2.224

10. A mãe de Pedro fez 3 receitas de brigadeiros
para a festa de aniversário dele. Cada receita
deu 180 brigadeiros. Quantos brigadeiros foram
feitos?

(A) 450
(B) 540
(C) 450
(D) 564
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