
www.acessaber.com.br 

Escola ____________________________________________________Data:_____/_____/_____ 

Prof:______________________________________________________Turma:______________ 

Nome:_________________________________________________________________________ 

 

PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

 

1) Marque um X na alternativa em que o número 9807 está escrito corretamente: 

 

a) Nove mil e oitenta e setembro 

b) Nove mil oitocentos e setenta 

c) Nove mil oitocentos e sete 

d) Nove mil oitenta setenta 

 

2) Um grupo de amigos estavam brincando de caça ao tesouro e seu mapa continha a 

seguinte indicação: quando chegar a pedra ande 160 passos para a esquerda até uma 

arvore depois siga 110 passo em frente, então você encontrará o tesouro. Qual é a 

operação para descobrir quantos passos ainda faltam para chegar ao tesouro? 

 

a) 160 – 110 

b) 160 x 110 

c) 160 + 110 

d) 160 ÷ 110 

 

3)  Uma fábrica recebeu uma encomenda de 250 camisas, já fabricaram 114. Para descobrir 

quantas camisetas faltam para a fabrica completar a encomenda, qual é a operação que 

devemos realizar? 

 

a) 250 – 114 

b) 250 + 114 

c) 250 x 114 

d) 250 ÷ 114 

 

4) Maria é costureira e cortou 900 metros de fita em pedaços de 25 metros. Para saber 

quantos pedaços de fita Maria obteve, qual a operação deve ser feita? 

 

a) 900 ÷ 25 

b) 900 – 25 

c) 900 + 25 

d) 900 x 25 
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5) Calcule o resultado de 425 + 1342. 

 

a) 5.592 

b) 4.592 

c) 2.767 

d) 1.767 

 

 

6) Calcule o resultado de 578 – 46. 

 

a) 624 

b) 532 

c) 522 

d) 118 

 

7) O produto de 268 por 9 é: 

 

a) 1812 

b) 1842 

c) 2342 

d) 2412 

 

8) Qual é o resultado da divisão de 721 por 7: 

 

a) 10 

b) 13 

c) 100 

d) 103 

 

9) Se fizermos a decomposição do número 232 teremos: 

 

a) 100+100+10+10+10+2 

b) 100+100+100+10+10+2 

c) 10+10+10+2 

d) 1000+1000+100+100+100+2 

 

10) Marcelo fez 3 gols em uma partida de futebol. Sabendo que o maior goleador do seu time 

fez 11 gols. Quantos gols faltam para Marcelo se igualar a ele? 

 

a) 10 

b) 8 

c) 3 

d) 6 


