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1)Joãozinho foi comer um lanche na cantina da escola. Ele tem R$ 25,00 para comprar lanches
para ele e um amigo. Na lanchonete observou os seguintes preços.

Lanchonete da Cantina

Refrigerante .........R$ 5,00
Salgados ..............R$ 3,50
Hot-Dog.................R$ 5,00
Misto Quente ........R$ 6,00

a) Eles decidiram comprar 2 refrigerantes, 1 misto quente e 2 salgados. Eles poderão
comprar esses itens com o dinheiro que tem? ________________

Calculo

b) Qual o valor total da compra deles? _____________________
c) Sobrará ou faltará dinheiro? _________________ Quanto? ____________________

2) Matheus tem essas notas em dinheiro. Escreva por extenso as quantias representadas a
seguir:

___________________________________________

___________________________________________

____________________________________________

a) Olhe as notas acima e responda:
Quantos reais Matheus possui? _____________________________________________



3) Ao comprar alguns doces Isaque gastou 27 reais. Ele levou uma nota de 50. Quantos reais ele
recebeu de troco?
Resposta:

Calculo

4) Gabriel descobriu que um número pode ser decomposto como esse, 2000+ 400+3.

Esse número é:

a) ( ) 243

b) ( ) 2043

c) ( ) 2403

d) ( ) 2430

e)
5) Adriano Vitor recebeu a quantia abaixo no sorteio feito na festa da escola.

Ele recebeu a quantia de:

( ) 30 reais

( ) 36 reais

( ) 18 reais

( ) 47 reais
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1) A escrita por extenso de 21.709 é

( ) vinte e um mil e setenta e nove

( ) vinte e um mil setecentos e nove

( ) dois mil cento e setenta e nove

( ) vinte e um mil e nove

2) A escrita com algarismos do número mil e vinte e quatro é:

( ) 124

( ) 1.024

( ) 10.024

( ) 100.024

3) O resultado da operação 5341 + 455 é?

( ) 4984.

( ) 5896.

( ) 5800.

( ) 5796.

4) O resultado da multiplicação 129 X 6 É:

( ) 1.032
( ) 7.754
( ) 774
( ) 767



5) A tabela mostra o total de visitantes na cidade de Londrina durante as estações do ano.
Estações do ano Total de visitantes (aproximadamente)

Verão 1 148 -

Outono 1 026 -

Inverno 1 234 -

Primavera 1 209

Qual foi a estação do ano com o maior número de visitantes?

(A) Inverno.
(B) Outono.
(C) Primavera.
(D) Verão.

6) Ontem começou a chover às 15 horas e a chuva só parou hoje às 8 horas da manhã.
Quanto tempo ficou chovendo?

(A) 7 horas
(B) 11 horas
(C) 17 horas
(D) 23 horas

7) O gráfico representa o número de aniversariante da classe de Enzo em cada mês.

a) Qual mês tem mais aniversariante? __________________________________

b) Há algum mês que não tem aniversariante? ___________________________

c) Quantos alunos fazem aniversário no primeiro bimestre? _________________

d) Quantos alunos há nessa classe? _________________________________
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1) Onde Joãozinho mora é muito frio por isso, ele quer fazer um sopão e convidar a família

toda. Então ele pediu a sua cozinheira para ir à feira. Veja o que ela gastou na compra dos

ingredientes para fazer o sopão.

A cozinheira de Joãozinho pagou a compra com duas notas de R$ 20,00. Seu troco foi:

a) ( ) R$ 12,00

b) ( ) R$ 18,00

c) ( ) R$ 22,00

d) ( ) R$ 31,50

Calculo



2) Ainda na feira a cozinheira observou outras bancas enquanto fazia suas compras, ela observou
que na banca de Joaquim há 69 maços de couve e na barraca de José há 47 maços de couve.
Quantos maços de couve Joaquim têm a mais que José?

Resposta: ______________

3) Um feirante tem 325 goiabas, 246 maçãs e 669 laranjas. Já vendeu 845 frutas. Quantas frutas

ele ainda tem para vender?

Resposta:___________________

Calculo

4) Leia a receita da sobremesa que a cozinheira está preparando. Calcule e marque com um X a
resposta correta.
Receita de quindim.
Ingredientes:
* 1 xícara de água
* 3/4 de xícara de açúcar
* 1/2 colher de chá de manteiga
* 12 gemas passadas na peneira
* 2 xícaras de coco ralado.

a) Ela comprou e usou uma caixa de ovos com 12 ovos, para fazer uma receita de quindim.
Para fazer 4 receitas iguais a essa ela vai usar:

( ) 40 ovos. Calculo

( ) 42 ovos.

( ) 46 ovos.

( ) 48 ovos.

Calculo



5)A vizinha desta cozinheira também comprou ovos para fazer 3 receitas iguais a essa. Quantos
ovos ela comprou?

( ) 30 ovos. calculo

( ) 33 ovos.

( ) 35 ovos.

( ) 36 ovos.

a) O tio de Joãozinho resolveu distribuir, igualmente, 698 reais com seus dois sobrinhos. Quanto
cada sobrinho recebeu?

( ) 359 calculo

( ) 379

( ) 349

( ) 369

6) Na fazenda do tio de João tem 250 vacas e 178 porcos. Quantas vacas tem a mais do que

porcos?

Resposta:_________________________________________

Calculo

250 vacas
178 porcos
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2)Observe o preço do carrinho que Miguel comprou:

clipart

Faça um X na letra que indica o preço do carrinho.

A)

B)

C)

D)

E) Miguel tem R$ 84,00,após pagar o carrinho ele sobrou com R$____________de troco.

R$45,00



2) Enzo está aprendendo a organizar os números. Ajude-o organizar os numerais abaixo em
ordem crescente e decrescente.

Crescente :_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Decrescente :__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3)Agora continue as sequencias

4)Observe as tabelas com os preços dos produtos que Victor comprou no mercado.

a)O item mais caro, apresentado na tabela, é:
( ) o litro de leite.

( ) a caixa de cereais. Calculo

( ) o pacote de biscoito.

( ) a lata de achocolatado

Produto Preços

Caixa de cereais R$ 8,00

Lata de achocolatado R$ 5,90

Litro de leite R$ 3,80

Pacote de biscoito R$ 2,60

Valor total R$



5)Como se escreve corretamente este valor (R$ 463,16):

( ) Qatrocento e sessenta e três reais e dezeseis centavos

( ) Quatrocentos e cessenta e tres reais e dezesseis centavos

( ) Quatrocentos e setenta e três reais e dezesseis sentavos

( ) Qatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis sentavos

( ) Quatrocentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos.

6) Ajude o Luís interpretar o gráfico respondendo as questões abaixo:

Tempo de vida

a) Qual é o título do gráfico? ________________________________________

b) Qual animal vive mais tempo? _____________________________________

c)Qual vive menos? ________________________________________________

d)Quais vivem o mesmo tempo em anos? __________________________________

e) Quantos anos o papagaio vive a mais que o gato? __________________________


