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QUESTÕES OBJETIVAS – MARCAR NO CARTÃO-RESPOSTA (30 ESCORES)

01. Observe a seguinte divisão.

243   5
43  47
(8)

O que tem de errado nessa divisão?
(A) O dividendo é ímpar.
(B) O resto é maior que o divisor.
(C) O quociente é maior que o divisor.
(D) Não está registrado as subtrações, só a diferença.

02.Um caminhão, em uma viagem, só transporta no máximo 60 caixas.
Ele fez 54 viagens com carga máxima em todas elas.
Quantas caixas esse caminhão levou ao todo nessas viagens?
(A) 3240.
(B) 3350.
(C) 3450.
(D) 3850.

03. Desejo juntar R$ 400,00 para comprar um celular.
A cada mês eu consigo economizar R$ 45,00. Já se passaram 6 meses desde que comecei.
Quantos meses ainda precisarei economizar para juntar a quantia que desejo?
(A) 6.
(B) 5.
(C) 4.
(D) 3.

04. Na pilha de quadradinhos abaixo a multiplicação de dois números vizinhos é igual ao número de cima.

A soma dos valores que estão faltando nessa pilha é igual a
(A) 72.
(B) 78.
(C) 82.
(D) 88.

05. Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é a Paciência, que utiliza 52 cartas.
Inicialmente, são formadas sete colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma carta, a segunda tem duas cartas, a
terceira tem três cartas, a quarta tem quatro cartas, e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem sete cartas,
e o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas colunas.
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A quantidade de cartas que forma o monte é igual a
(A) 21.
(B) 24.
(C) 28
(D) 31.

06. Observe o diagrama abaixo. Os números aumentam seguindo um padrão.

Sobre os valores de A e B, podemos afirmar que
(A) A + B = 53.
(B) A – B = 33.
(C) Os dois são pares.
(D) Um é o dobro do outro.

07. Observe o menor ângulo formado pelos ponteiros das horas e dos minutos em cada relógio abaixo.

Sobre os cinco ângulos é correto afirmar que
(A) todos são agudos.
(B) todos são obtusos.
(C) dois são agudos, um é obtuso e dois são retos.
(D) dois são obtusos, um é agudo, um é raso e o outro é reto.

08. O mapa abaixo mostra parte de um bairro de Fortaleza.

São perpendiculares
(A) as avenidas Dom Luiz e Santos Dumont.
(B) as ruas Vicente Leite e Leonardo Mota.
(C) as ruas Vicente Leite e Paula Ney.
(D) a rua Paula Ney e Av. Dom Luiz.

09. Qual das figuras abaixo representa um polígono?

(A) (B)                                      (C)                                       (D)
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10. Observe o mosaico ao lado. Ele é formado por um polígono regular.
Quanto mede CADA ÂNGULO desse polígono?
(A) 30°.
(B) 60°.
(C) 120°.
(D) 135°.

11. Na malha quadriculada ao lado está desenhado o polígono ABCDE.

Leia com atenção as seguintes afirmações sobre esse polígono.
I. O ângulo Â mede 135º.
II. Seu nome é pentágono.
III. Ele é um polígono regular.

Quais das afirmações acima estão corretas?
(A) I e II.
(B) I e III.
(C) II e III.
(D) I, II e III.

12. Sobre os QUADRILÁTEROS podemos afirmar corretamente que
(A) um quadrilátero que possui 4 lados iguais é chamado de retângulo.
(B) todo paralelogramo possui 2 ângulos agudos e 2 obtusos.
(C) todo trapézio possui 2 pares de lados paralelos.
(D) o quadrado também é um losango.

13.Observe a sequência de figuras abaixo.

Sobre o número de quadradinhos dessa sequência, é correto afirmar que
(A) são números pares.
(B) são os múltiplos de 3 mais 1.
(C) eles aumentam de quatro em quatro.
(D) na próxima figura tem 12 quadradinhos.

14. Observe o padrão que existe nas seguintes sequências de multiplicações.

12345679 x 9 = 111 111 111
12345679 x 18 = 222 222 222
12345679 x 27 = 333 333 333

Podemos concluir que 888 888 888 ÷ 12345679 é igual a
(A) 49.
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(B) 63.
(C) 72.
(D) 81.

15. Sobre os MÚLTIPLOS de um número natural é correto afirmar que
(A) dois números naturais não podem possuir múltiplos iguais.
(B) o conjunto dos múltiplos de um número natural é finito.
(C) o zero é múltiplo de todos os números naturais.
(D) todos os múltiplos de 2 terminam em zero.

16.Um grupo de atletas participou de um desfile de abertura dos jogos da escola em que estudam. Eles entraram na
quadra em grupos de 20 e saíram em grupos de 24.  O número mínimo de atletas que participaram do desfile foi de
(A) 70.
(B) 120.
(C) 240.
(D) 480.

17. O M.M.C entre 12 e 30 é:
(A) 0.
(B) 60.
(C) 90.
(D) 120.

18.Um médico prescreveu a seguinte receita para um paciente:

• 10 mL de xarope de 4 em 4 horas;
• 1 comprimido antibiótico de 6 em 6 horas;
• 1 comprimido para a gripe de 8 em 8 horas.

Sabendo que esse paciente tomou os três remédios juntos às 9 h da manhã de hoje, podemos afirmar que ele
tomará os três remédios juntos novamente às
(A) 8 h da noite de hoje.
(B) 9 h da noite de hoje.
(C) 8 h da manhã do dia seguinte.
(D) 9 h da manhã do dia seguinte.

19. A quantidade de números que estão entre 500 e 520 que são divisíveis por 6 é igual a
(A) 2.
(B) 3.
(C) 5.
(D) 6.

20. Observe a sequência 2, 4, 8, 16, 32, ...

Ela aumenta seguindo um padrão.
O próximo termo dessa sequência é
(A) 36.
(B) 40.
(C) 64.
(D) 80.

21. O número 36 tem exatamente
(A) 6 divisores.
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(B) 7 divisores.
(C) 8 divisores.
(D) 9 divisores.

22. Observe a parte pintada de cada figura abaixo.

Em quantas figuras a parte pintada corresponde a um terço?
(A) 2.
(B) 3.
(C) 5.
(D) 6.

23. Sobre as sentenças abaixo, a única correta é

(A) 3
5

> 2
6

.

(B) 5
6

> 7
8

.

(C) 1
2

< 2
4

.

(D) 4
5

< 2
7

.

24. Paulo precisa fazer 60 exercícios de matemática. Ele já fez dois terços dessa quantidade.
O número de exercícios que Paulo ainda não fez é igual a
(A) 30.
(B) 20.
(C) 10.
(D) 5.

25. Três quartos de uma quantia é R$ 120,00.
Essa quantidade corresponde a
(A) R$ 90,00.
(B) R$ 120,00.
(C) R$ 140,00.
(D) R$ 160,00.

26. A fração que representa o número misto 3 45 é:

(A) 7
5 . (B) 95 . (C) 12

5 . (D) 195 .

27. 1 quilograma de camarão custa R$ 32,00.

Quanto custa 324 quilograma de camarão?

(A) R$ 64,00.
(B) R$ 82,00.
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(C) R$ 88,00.
(D) R$ 92,00.

28. 60% de uma quantia de 400 reais correspondem a
(A) R$ 240,00.
(B) R$ 260,00.
(C) R$ 320,00.
(D) R$ 360,00.

29.Um eletrodoméstico, cujo preço de tabela é R$ 180,00, está sendo vendido com um desconto de 15%.
Seu preço, com desconto, é igual a
(A) R$ 148,00.
(B) R$ 150,00.
(C) R$ 151,00.
(D) R$ 153,00.

30.No Brasil, os trabalhadores devem receber uma gratificação em dinheiro no final do ano, o décimo terceiro salário.
Se a pessoa trabalhou o ano inteiro, seu décimo terceiro será igual ao salário de dezembro. Mas se a pessoa só
trabalhou uma fração do ano, seu décimo terceiro corresponderá a essa mesma fração do salário de dezembro.
Sabendo que o salário de uma pessoa é R$ 924,00 e que começou a trabalhar no dia 1o de março,
tendo trabalhado até o final do ano e sem considerar os descontos, quanto ela irá receber de décimo terceiro
salário?
(A) R$ 480,00.
(B) R$ 540,00.
(C) R$ 770,00.
(D) R$ 820,00.


