
 

Faça todos os cálculos necessários:  

1) Observe a expressão no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa expressão?  

 

2) Em um banheiro tem uma parede com 15 fileiras com 10 azulejos e outra parede com 13 fileiras com 10. 

Quantos azulejos têm no banheiro? 

(A) 100  (B) 130  (C) 150  (D) 280 

 

3) Qual é o resultado da multiplicação de 63 por 12? 

(A) 656  (B) 756  (C) 186  (D) 75 

 

4) Marque um X na alternativa que mostre o resultado da divisão de 381 por 3: 

(A) 130  (B) 128  (C) 127  (D) 125 

 

5) Mariana tem 1,45 de altura e seu irmão tem 1,27. Quantos centímetros ela tem a mais que o irmão? 

(A) 28   (B) 18   (C) 15   (D) 12 

 

6) Tendo somente uma nota de R$ 20,00, comprei um saquinho de pipoca por R$ 2,75, um suco por R$ 

2,00 e quatro balas por R$ 0,50. Quanto devo receber de troco? 

(A) R$ 14,15  (B) R$ 14,25  (C) R$ 14,50  (D) R$ 14,75 

 

7) Veja a expressão numérica abaixo. O resultado dessa expressão é: 

 
 (A) +120  (B) +80  (C) – 60  (D) – 160 

 

8) A temperatura média (Tm), entre as temperaturas mais baixas registradas em três dias de inverno numa 

cidade, em graus Celsius, é dada por:  
 

 

Sabe-se que os valores numéricos destas temperaturas registradas foram 5; –2 e 3. A temperatura 

média, em graus Celsius, nestes três dias, foi: 

(A) –3    (B) –2   (C) 2   (D) 3 

 

9) Beatriz encontrou, na loja Pague Pouco, a seguinte promoção de canetas:  

 

Ela aproveitou a promoção e pagou 12 canetas. O número de canetas que 

Beatriz levou foi: 

(A) 12 

(B) 14 

(C) 16 

(D) 20 
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