
 

Não esqueça de colocar seu nome, turma e data na sua atividade 

Faça todos os cálculos necessários: 

 

1) Marcelo ao pegar sua prova, verificou que tinha acertado 
4

10
 das questões.  Outra forma de representar o 

acerto de Marcelo é:  

(Basta dividir 4 por 10 você vai encontrar a resposta correta) 

(A) 0,04  (B) 0,4     

(C) 0,10  (D) 2,5 

 

2) O auditório da Escola "Mais Saber" possui 11 fileiras com 15 poltronas e 10 fileiras com 19 poltronas.  

Quantas pessoas sentadas cabem nesse auditório? (Multiplica-se o primeiro pelo segundo, depois o terceiro 

número pelo quarto. Depois soma-se as duas respostas)  

(A) 110  (B) 165  C) 190  (D) 355 

 

3) No 7º C da Escola " Mais Saber" 
1

2
  os estudantes fazem aula de teatro. Outra forma de representar essa 

fração é: (Lembre-se que o todo é 100%) 

(A) 25%   (B) 50%  (C) 75%   (D) 100% 

 

4) Roberto tinha R$ 70,00, comprou uma bola que custou R$ 15,00 e uma raquete que custou R$ 30,00. 

Considerando o valor total de dinheiro que Roberto possuía, a fração que representa a quantidade de reais 

que restou é:  

 (Lembre-se que vai estar resolvendo o problema. Depois com a resposta encontra-se a fração final) 

(A) 
15

70
               (B) 

25

70
         (𝐶) 

30

70
           (D) 

45

70
 

 

5) O professor Alex desenhou um paralelepípedo no quadro, conforme a figura a seguir: A planificação deste 

poliedro possui 

(A) 4 quadrados e 2 retângulos 

(B) 2 retângulos e 2 quadrados 

(C) 2 retângulos e 1 quadrado 

(D) 4 retângulos e 2 quadrados 

 

6) Uma empresa de TV por assinatura, fez uma pesquisa sobre a preferência de seus usuários. O resultado 

foi apresentado no gráfico a seguir: Pelo gráfico 

podemos afirmar que? 

(A) Desenhos é a programação menos preferida 

(B) Filmes possuem o dobro da preferência da 

programação de música 

(C) A preferência pelo esporte é maior que a dos filmes 

(D) notícia está em segundo lugar na preferência dos 

usuários 
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1) A reta numérica, a seguir, está dividida em partes iguais.  

 

 

 

 

O número que corresponde à letra P é o:  

(A) 18    

(B) 28  

(C) 38    

(D) 48 

 

2) Uma torneira desperdiça 50 ml de água durante 1 hora. A quantidade de litros que ela desperdiçará em 24 

horas é de: 

(A) 1,1 

(B) 1,2  

(C) 1,3 

(D) 1,4 

 

3) Alex participou de uma gincana de matemática e acertou 72% das 150 questões.  O número de questões 

que Alex errou foi:  

(A) 28 

(B) 42 

(C) 78 

(D) 108 

 

4) Joana fez um bolo de forma retangular e o dividiu em 9 pedaços iguais. Desses, ela deu 2 pedaços para a 

vizinha.  

A fração que representa a parte doada é: 

  

   (A) 
2

7
              (B) 

1

7
               (C) 

1

9
          (D)  

2

9
 

  

 

5) Observe o gráfico, a seguir, em que estão representadas as notas que cada estudante obteve na última prova 

de matemática.  

 

Considerando que a média para aprovação nessa prova seja 8,0; os 

estudantes que foram aprovados são  

(A) Amanda, Brenda e Carlos 

(B) Brenda, Carlos e Daniel 

(C) Brenda, Daniel e Elvis 

(D) Amanda, Daniel e Elvis 
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