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1-Um ciclista percorreu 5781 km em um ano, este número é formado por: 

 

 (A) 7 unidades de milhar, 8 centenas, 7 dezenas e 1 unidade 

 (B) 7 centenas, 5 unidades de milhar, 8 dezenas e 1 unidade  

(C) 5 unidades de milhar, 7 centenas, 8 dezenas e 1 unidade 

 (D) 5 unidades de milhar, 7 centenas, 1 dezenas e 8 unidades 

 

.2- A decomposição do número 93121 é: 

 

 (A) 93 dezenas de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 1 unidade.  

(B) 9 centenas de milhar, 3 unidades de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 1 unidade.  

(C) 9 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 121 centenas.  

(D) 9 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 1 centena, 2 dezenas e 1 unidade. 

 

3-Considere o número 582, qual a o valor posicional do número 5? 

 (A) O valor posicional do número 5 centenas. 

 (B) O valor posicional do número 5 unidades.  

(C) O valor posicional do número 5 dezenas.  

(D) O valor posicional do número 5 unidades de milhar. 

 
 
4-LEIA O TEXTO E RESPONDA AS QUESTÕES A SEGUIR.  
 
O MACACO QUE PERDEU A BANANA  
 
O macaco estava comendo uma banana num galho de pau quando a fruta lhe escorregou da mão e 
caiu num oco de árvore. O macaco desceu e pediu que o pau lhe desse a banana. 
— Pau, me dá minha banana! 
O pé de pau nem-como-cousa. O macaco foi ter com o ferreiro e pediu que viesse com o machado 
cortar o pau. 
— Ferreiro, traga o machado para cortar o pau que ficou com a banana! 



O ferreiro nem se importou. O macaco procurou o soldado a quem pediu que prendesse o ferreiro. O 
soldado não quis. O macaco foi ao rei para mandar o soldado prender o ferreiro para este ir com o 
machado cortar o pau que tinha a banana. 
O rei não prestou atenção. O macaco apelou para a rainha. A rainha não o ouviu. 
O macaco foi ao rato para roer a roupa da rainha. O rato recusou. O macaco recorreu ao gato para 
comer o rato. O gato nem ligou. O macaco foi ao cachorro para morder o gato. O cachorro recusou. O 
macaco procurou a onça para comer o cachorro. A onça não esteve pelos autos. O macaco foi ao 
caçador para matar a onça. O caçador se negou. O macaco foi até a morte. 
A morte ficou com pena do macaco e ameaçou o caçador, este procurou a onça, que perseguiu o 
cachorro, que seguiu o gato, que correu o rato, que quis roer a roupa da rainha, que mandou o rei, 
que ordenou ao soldado que quis prender o ferreiro, que cortou com o machado o pau, de onde o 
macaco tirou a banana e comeu. 
 
Fonte: Contos Tradicionais do Brasil para crianças/Luís Cãmara Cascudo; O Macaco Perdeu a 
Banana, Coleção Literatura em Minha Casa. 4ª série. v. 5. Tradição Popular; São Paulo: Global, 2003. 
 
O que deu origem aos fatos narrados nesse texto foi: 
 
(A) o ferreiro se recusar a ajudar o macaco  
 
(B) a banana escorregar e cair num oco de pau  
 
(C) o macaco comer banana num galho de pau  
 

(D) o macaco pedir ao pau que lhe desse a banana 

 

O salário de uma pessoa é R$ 1255,00. Indique a quantidade mínimas de notas que essa pessoa 

recebeu em um pagamento em dinheiro.  

(A) 12 notas de 100, 11 notas de 5.  

(B) 25 notas de 50 e 1 nota de 5. 

 (C) 12 notas de 100, 1 de 50 e 1 nota de 5. 

 (D) 12 notas de 100, 5 de 10 e 1 nota de 5. 

 

5-Seja um número qualquer, o número 5 ocupa o valor posicional das centenas, e o número 4 ocupa 

o valor posicional das unidades. Se colocarmos entre esses dois números o número 3, qual o valor 

posicional do número 3?  

(A) 3 dezenas 

 (B) 3 unidades  

(C) 3 centenas  

(D) 3 unidades de milhar  

 

 

 



6-Um número pode ser decomposto em 5 x 100 + 3 x 10 + 5 qual é esse número?  

 

(A) 235 

 (B) 352  

(C) 523  

(D) 535  

 

7-Da Bahia para o Ceará João percorreu 1500 Km. Esse número também pode ser representado por:  

(A) 10 x 10 + 5 x 100  

(B) 10 x 100 + 5 x 100  

(C) 10 x 100 + 5 x 10 (D) 10 x 10 + 5 x 1000  

 

8-João tinha em sua carteira 2.600 reais. A quantidade que João tem na carteira é o mesmo que:  

(A) 2000 + 600  

(B) 200 + 600 

 (C) 2000 + 60  

(D) 20 000 + 600 

9-Robson se assustou quando seu professor pediu que ele representasse o número 6 x 1000 + 7 x 

100 + 10 x 8 + 9. Mas ao observar, ele percebeu que se tratava do número. 

 (A) 6.079  

(B) 6.709  

(C) 6.789  

(D) 6.780  

 

 

10-Existe certo número que foi decomposto em 20000 + 3000 + 6 x 100 + 4 x 10 + 5. O número no 

qual eu me refiro é: 

 (A) 20.645  

(B) 23.645  

(C) 20.365  

(D) 23.640 

 



              

11-O relógio abaixo indica o horário em que Fábio almoça todos os dias. 

Escreva abaixo o horário que Fábio almoça.  
12-Professora Amanda distribuiu igualmente 15 balas para 3 alunos. Quantas balas cada um desses 

alunos ganhou da professora Amanda? 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

13-Henrique ficou de férias por 6 semanas e 3 dias. Ao todo, quantos dias Henrique ficou de férias? 
 
 
 
 

 
14-Roberto e Claudio moram na mesma rua. Roberto mora na casa de número 2 438. O número da 
casa de Claudio é o maior número formado com os mesmos algarismos do número da casa de 
Roberto. O número da casa de Claudio é: 
   
 
(A)   3428 
(B)   8432 
(C)   2843 
(D)   4382 
 
 
 
 
 
15-Marcos ganhou uma nota de R$ 50,00 de seu pai. Ele usou essa nota para comprar um brinquedo 
que custava R$ 35,30. Nessa compra, quanto Marcos recebeu de troco?  
 
 
(A) R$ 15,70  
(B) R$ 15,00  
(C) R$ 14,70  
(D)  R$ 14,00 

 

16-Observe abaixo o desenho de um bloco retangular 



Esse bloco tem quantas faces?___________________ 

 

17-O relógio do quarto de Vilma marcava a hora indicada abaixo.  
Qual é o horário indicado nesse relógio?  
 
 

 
 
 
    ( A)  12h00  
    ( B)  12he30m   
    ( C ) 3h00  
    ( D)  3he12m. 
 

18-Leia o texto abaixo. 

 

De acordo com a tirinha, o Smilinguido foi considerado covarde porque  
 
(A) é uma pessoa ruim.  
(B) é muito briguento.  
(C) não gosta de violência. 
(D) gosta de fazer escarcéu. 
 
 
 
 
 



19--Leia o texto e responda.  
 
O que é Vocação  
 
Vocação é um termo derivado do verbo no latim "vocare" que significa "chamar". A vocação é uma 
inclinação para exercer uma determinada profissão ou um talento (aptidão natural) para executar algo.  
O sentido original expressa um chamado espiritual para que as pessoas sigam uma religião ou uma 
missão divina destinada a alguns cristãos para exercerem o sacerdócio. A vocação sacerdotal é vista 
como um chamado de Deus por aqueles que se sentem inclinados a exercerem o ministério paroquial.  
A vocação profissional é formada por um conjunto de aptidões naturais e interesses específicos do 
indivíduo que o direcionam na escolha de uma profissão. O teste vocacional é um instrumento que 
pode auxiliar aqueles que estão indecisos sobre qual carreira profissional seguir.  
 
Fonte: https://www.significados.com.br/vocacao/  
 
 
 
 
O texto acima serve para  
 
A) informar  
B) divertir  
C) convidar  
D) anunciar 
 

 
 

 

20-Leia o texto abaixo. 
 

 
 
No trecho: “Ler é tudo de bom, não?”, o ponto de interrogação foi usado para  
 
A) satisfazer uma curiosidade  
 
B) mostrar a dúvida do autor  
 
C) confirmar uma opinião  



 
D) desafiar o leitor 
 
 
21-Leia o texto para responder a questão 
 
                                 Vó caiu na piscina  
Noite na casa da serra, a luz apagou. Entra o garoto:  
— Pai, vó caiu na piscina.  
— Tudo bem, filho.  
O garoto insiste:  
— Escutou o que eu falei, pai?  
— Escutei, e daí? Tudo bem.  
— Cê não vai lá?  
— Não estou com vontade de cair na piscina.  
— Mas ela tá lá…  
— Eu sei, você já me contou. Agora deixe seu pai fumar um cigarrinho descansado.  
— Tá escuro, pai.  
— Assim até é melhor. Eu gosto de fumar no escuro. Daqui a pouco a luz volta. Se não voltar, dá no 
mesmo. Pede a sua mãe pra acender a vela na sala. Eu fico aqui mesmo, sossegado.  
— Pai…  
— Meu filho, vá dormir. É melhor você deitar logo. Amanhã cedinho a gente volta pro Rio, e você 
custa muito a acordar. Não quero atrasar a descida por sua causa.  
— Vó tá com uma vela.  
— Pois então? Tudo bem. Depois ela acende.  
— Já tá acesa.  
— Se está acesa, não tem problema. Quando ela sair da piscina, pega a vela e volta direitinho pra 
casa. Não vai errar o caminho, a distância é pequena, e você sabe muito bem que sua avó não 
precisa de guia.  
— Por que cê não acredita no que eu digo?  
— Como não acredito? Acredito sim.  
— Cê não tá acreditando.  
— Você falou que a sua avó caiu na piscina, eu acreditei e disse. Que é que você queria que eu 
dissesse?  
— Não, pai, cê não acreditou ni mim.  
— Ah, você está me enchendo. Vamos acabar com isso. Eu acreditei, viu? Estou te dizendo que 
acreditei. Quantas vezes você quer que eu diga isso? Ou você acha que estou dizendo que acreditei, 
mas estou mentindo? Fique sabendo que seu pai não gosta de mentir.  
— Não te chamei de mentiroso.  
— Não chamou, mas está duvidando de mim. Bem, não vamos discutir por causa de uma bobagem. 
Sua avó caiu na piscina, e daí? É um direito dela. Não tem nada de extraordinário cair na piscina. Eu 
só não caio porque estou meio resfriado.  
— Ô, pai, cê é de morte!  
O garoto sai desolado. Aquele velho não compreende mesmo nada. Daí a pouco chega a mãe:  
— Eduardo, você sabe que dona Marieta caiu na piscina?  
— Até você, Fátima? Não chega o Nelsinho vir com esta ladainha?  
— Eduardo, está escuro que nem breu, sua mãe tropeçou, escorregou e foi parar dentro da piscina, 
ouviu? Está com a vela acesa na mão, pedindo que tirem ela de lá, Eduardo! Não pode sair sozinha, 
está com a roupa encharcada, pesando muito, e se você não for depressa ela vai ter uma coisa! Ela 
morre, Eduardo! [...]  
 
Fonte: Extraído de: Vó caiu na piscina, Rio de Janeiro, Record, 1997  
 
 
 
 
 



 
O que torna o texto engraçado é o fato de  
 
(A) o pai não entender o que o filho queria dizer  
(B) a mãe também dizer que a avó caiu na piscina  
(C) a avó tropeçar e cair na piscina  
(D) o menino chamar o pai de velho 
 
 
 
 
 
 
 
22-A professora Marina realizou uma pesquisa para saber quais são os lanches que seus alunos 
preferem consumir durante o intervalo de aula. Na tabela está o resultado da pesquisa, com o tipo de 
lanche e a quantidade de alunos que o preferem. 
 

 
a)  De acordo com esses dados, qual é o tipo de lanche preferido dessa turma?  
 
         ( A) Bolacha.       
         ( B) Bolo.               
         ( C) Fruta.            
         ( D) Pão com recheio. 
 

 
b) Qual o total de lanches consumido? 
    
         (A) 127 
         (B) 137 
         (C) 117 
         (D)  77 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23-A figura a seguir mostra a distância em metros da casa de Paloma até a escola onde ela estuda, 
passando pela casa de sua amiga Malu. 
 
 

 
 
Qual a distância, em metros, da casa de Paloma até a escola onde ela estuda?  
 
 
A) 50 metros.          B) 70 metros.                C) 110 metros.                         D) 160 metros 
 
 
 
 
 
 
24-Leia os textos abaixo e responda.  
 
 
 
 Texto1    Esse Pequeno Mundo  
 
 

  
 
Texto 2    
 
Sei que o mundo é mais que a casa,  
Mais que a rua, mais que a escola,  
Mais que a mãe e mais que o pai.  
Vai além do horizonte,  
Que eu desenhei no caderno,  
Como linha reta e preta,  
Que separa azul de verde.  
Sei que é muito, sei que é grande,  
Sei que é cheio, sei que é vasto.  
Me disseram que é uma bola,  
Que flutua pelo espaço,  



Atirada pelo espaço,  
Atirada pelo chute  
De um gigante poderoso;  
Vai direto para um gol,  
Que ninguém sabe onde é.  
Mas para mim o que mais conta  
É este mundo que eu conheço  
E que cabe direitinho  
Bem debaixo do meu pé.  
 
Fonte: http://beija-flor-beija-flor.blogspot.com.br/2009/10/por-enquanto-sou-pequeno-por-
enquanto.html  
 
Os dois textos falam sobre  
 
A) a bola  
B) a criança  
C) o mundo  
D) o brinquedo 
 
 
 
25-Leia o texto para responder as questões a seguir.  
COMÉDIA ENTRE OS BICHOS  
DUDA MACHADO  
 

Bigode era o nome de um gato,  
Molhado era o nome de um pato.  
Trompete era o do elefante  
E o do boi era Ruminante  
Bigode ia sempre ao barbeiro,  
Um bode de nome estrangeiro,  
Que não fazia o cavanhaque  
E só falava com sotaque.  
Molhado era amigo de um cão,  
Um mastim chamado Lobão.  
Que tinha um latido bem triste  
E era fã de mel com alpiste.  
Trompete gostava de Rosa,  
Uma cobra muito dengosa.  
Que seu corpo todo enroscava  
Sempre que Trompete passava.  
Ruminante era um boi sabido  
Que adorava a vaca Rosada,  
Por isso soltava um mugido  
Ao ver o leiteiro na estrada  
Fonte: http://www.antoniomiranda.com.br/poesia_infantil/duda_machado.html.  
 
O verso do texto que expressa uma opinião é  
 
(A) "Bigode era o nome de um gato"  
(B) "Bigode ia sempre ao barbeiro"  
(C) "Molhado era amigo de um cão"  
(D) "Que tinha um latido bem triste” 
 
 
 


