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PROBLEMAS DE MATEMÁTICA 

01. Leia e responda: 

O meu chapéu tem três pontas 

Tem três pontas o meu chapéu 

Se não tivesse três pontas 

Não seria o meu chapéu. 

 

Qual a forma do chapéu? 

(A) círculo 

(B) quadrado 

(C) retângulo 

(D) triângulo 

(E) esfera 

 

02. Quais são respectivamente os antecessores dos números  261, 535, 349, 480 e 179: 

(A) 260, 534, 348, 479 e 178 

(B) 179, 260, 348, e 479 e 534 

(C) 180, 262, 534, 349, e 479 

(D) 262, 536, 350, 180 e 479 

(E) 179, 262, 349, e 480 e 534 

 

03. Maria comprou 3 dúzias de ovos no mercado. Quantos ovos ela comprou? 

(A) 55 ovos 
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(B) 14 ovos 

(C) 42 ovos 

(D) 12 ovos 

(E) 36 ovos 

 

04. Em uma escola estão matriculados 176 alunos, mas como amanheceu chovendo faltaram 39 

crianças. Quantas crianças compareceram às aulas? 

(A) 213 

(B) 215 

(C) 147 

(D) 137 

(E) 120 

 

05. José ganhou de presente de aniversário um sapato. Essa caixa de sapato nos faz lembrar de: 

(A) uma reta 

(B) um cubo 

(C) um paralelepípedo 

(D) um cone 

(E) uma esfera 

 

06. Quando se soma 519 ao número 940, o resultado é: 

(A) 421 

(B) 1459 

(C) 431 

(D) 1421 

(E) 415 
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07. Num só dia, uma papelaria vendeu 138 lápis, 249 borrachas e 250 apontadores. Qual foi o 

total dos objetos vendidos neste dia? 

(A) 617 

(B) 547 

(C) 527 

(D) 607 

(E) 637 

 

08. A Joana quer comprar uma camiseta e uma calça que custará 40 reais, no total. Ela olhou na 

carteira e só tinha 18 reais. Quantos reais estão faltando para ela comprar a camiseta e a calça? 

(A) R$ 40,00  

(B) R$ 22,00 

(C) R$ 48,00 

(D) R$ 18,00 

(E) R$ 38,00 

 

09. Hoje, no meu jardim, apareceram 26 abelhas e elas tinham 6 perninhas cada uma. Qual o 

total de perninhas das abelhas juntas? 

(A) 152 

(B) 146 

(C) 136 

(D) 156 

(E) 162 

 

 


