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Nível I – 4º, 5º e 6º anos do Ensino Fundamental 

 

1. Professora Renata foi ao cinema com seus dois filhos, comprando, então, três 

ingressos para o filme, mais duas pipocas, mais dois refrigerantes e uma barra  

de chocolate. Professora Renata pagou o total com uma nota de R$100,00 e 

ganhou R$2,00 de troco. Sabendo que o ingresso custou R$17,00 cada, a pipoca 

custou R$9,00 cada e uma barra de chocolate de R$7,00. Quanto custou cada 

refrigerante: 

a) R$ 9,00 b) R$ 10,00 c) R$ 11,00 d) R$ 12,00 e) R$ 15,00 

 

2. No 4º ano turma I, tem-se 26 alunos, enquanto que no 4º ano turma II, tem-se 

apenas 8 alunos. A secretaria da escola quer que as salas de aula dessas turmas 

tenham a mesma quantidade de alunos. Quantos alunos da turma I devem ser 

transferidos para turma II? 

a) 8 b) 9 c) 10 d) 18 e) 20 

 

3. Sabendo que, por definição, a
n
 = a×a×a×...×a. 

 

N vezes 

Por exemplo: 

5² = 5×5 = 25; 3³ = 3×3×3 = 27; 2
4
 = 2×2×2×2 = 16. 

 

Resolva então a expressão e marque a alternativa que corresponda a sua solução: 

 

{(2²)×(5³) – [(2²) + (4³) + (3
4
) ]} ÷ (3³) 

 

a) 7 b) 9 c) 1 d) 10 e) 13 

 

4. Em uma mesma rua retilínea, há três sinais de trânsito próximos. Às 12h todos 

os três sinais estavam indicando a luz verde, ao mesmo tempo. Sabendo que o 1º 

sinal acende a luz verde de 2 em 2 minutos, o 2º acende a luz verde de 3 em 3 

minutos e o 3º acende a luz verde de 4 em 4 minutos. Em qual próximo 

momento, após 12h, repetirá a coincidência dos três sinais indicarem a luz verde 

ao mesmo tempo? 

a) 12h e 12min b) 12h e 06min c) 12h e 40min d) 12h e 08min e) 12h e 30min 

5. Quantos números de três algarismos podem ser escritos usando-se os algarismos 

1, 2, e 3 sem repetição e em qualquer ordem? 

a) 4 b) 5 c) 6 d) 7 e) 9 

 

6. Quantos cubinhos faltam para completar o cubo 3x3? 
 

 
 

a) 4   b) 5  c) 6   d) 7  e) 9 

 

7. Uma sala retangular tem 2m de largura e 3m comprimento. Qual a quantidade 

mínima de azulejos quadrados 2cm×2cm eu devo comprar para cobrir toda essa 

sala? 

Obs.: Desconsidere os espaços entre os azulejos. 
Dica: Lembre que a área de um retângulo é igual ao produto da medida da 

largura pela medida do comprimento e que todo quadrado é um retângulo de 

lados iguais. 

a) 30000 b) 25000 c) 20000 d) 15000 e) 60000 
 

8. O matemático Manfredo Perdigão deixou este mundo no dia 30 de abril de 2018 

e mudou-se para o Maravilho Mundo da Matemática, recebido por seus amigos 

Elon Lages Lima e Ivan Tribuzy, foi levado para um café com Hilbert, Newton, 

Euclides, Gauss, Riemann e Leibniz. Ao fim do encontro todos apertaram as 

mãos, cada um apertou a mão de outrem uma única vez. Quantos apertos de 

mãos foram dados especificamente por Manfredo, Elon e Ivan? 

a) 21 b) 16 c) 20 d) 15 e) 10 

 

9. Em uma fila com 89 pessoas o primeiro diz que todos atrás dele só falam 

mentiras e todos os que estão atrás dele dizem que a pessoa imediatamente a sua 

frente só fala mentira. Quantas pessoas nessa fila estão mentindo? 

a) 0 b) 1 c) 89 d) 44 e) 45 
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10. Dada uma circunferência e 4 pontos distintos pertencentes a essa circunferência, 

quantos triângulos podem ser formados considerando esses 4 pontos como 

vértices? 

a) 2 b) 3 c) 4 d) 5 e) 6 

 
11. A turma do Professor Santiago foi jogar futebol. O campo, no formato de um 

retângulo, tinha 45 metros de largura e 270 metros de perímetro. A bancada, 

também no formato de um retângulo, tinha 5 metros de largura. 

 

Descobre o perímetro da bancada. 

Dica: Lembre que perímetro é a soma das medidas de todos os lados de um  

polígono. 

a) 100 metros b) 180 metros c) 190 metros d) 200 metros e) 230 metros 

(Para as questões 12, 13 e 14) 

Observe a sequência: 

2, 0, 1, 6, 2, 0, 1, 7, 2, 0, 1, 8, 2, 0, 1, 9, 2, 0, 2, 0, ..., 2, 0, 4, 9, 2, 0, 5, 0. 

Considerando que: 
o 1º termo dessa sequência é 2, o 2º é 0, o 3º é 1, o 4º é 6, o 5º é 2, o 6º é 0, 

e assim por diante até que o penúltimo termo é 5 e o último termo é 0, responda: 

 

12. Quem é o 37º termo da sequência? 

a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

 

13. Quantos termos possui essa sequência? 

a) 136 b) 140 c) 144 d) 148 e) 152 

14. Quantas vezes o número zero aparece nessa sequência? 

a) 35 b) 36 c) 37 d) 38 e) 39 

 

15. Professor Walter assistirá aos jogos da Copa do Mundo FIFA 2018 na Rússia, e 

pretende viajar de Moscou para Florença antes de voltar para o Brasil. Sabendo 

que Moscou para Varsóvia custa R$918,00, Moscou para Istambul R$661,00, 

Moscou para Riga R$437,00, Varsóvia para Amsterdã R$613,00, Varsóvia para 

Frankfurt R$ 465,00, Riga para Amsterdã R$1820,00, Riga para Frankfurt 

R$505,00, Istambul para Frankfurt R$441,00, Istambul para Amsterdã 

R$401,00, Moscou para Amsterdã R$1005,00, Moscou para Frankfurt 

R$1431,00, Amsterdã para Florença R$1006,00, Frankfurt para Florença 

R$889,00. Utilizando apenas as opções de voos citadas acima, qual a opção 

mais barata para o professor Walter fazer sua viagem de Moscou para Florença? 

a) R$ 2.011 b) R$ 2320 c) R$ 2.068 d) R$ 1.991 e) R$ 1.831 

 

16. Dorothy caminhava sobre a estrada das pedras amarelas, no mundo de Oz, a 

caminho da cidade das Esmeraldas, quando chega numa encruzilhada “A”. 

Consultando um mapa ela verifica seguinte imagem: 
 

 

Tendo 3 caminhos para ir de “A” até “B”, 5 caminhos para ir de “B” para a 

Cidade das Esmeraldas, e 1 caminho para ir de “A” direto para a Cidade das 

Esmeraldas. De quantas formas distintas Dorothy pode decidir como chegar até 

a cidade das Esmeraldas? 

a) 9 b) 10 c) 12 d) 15 e) 16 
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17. Na produção de 1 unidade do produto “A” é necessário 1 unidade da matéria 

prima “B” e 2 unidades do produto “C”. Para produzir 1 produto “C” é 

necessário 1 unidade de matéria prima “B” e 2 unidades de matéria prima “D”. 

 

Estrutura do Produto A Estrutura do Produto C 
 

  
 

Para produzir-se 5 unidades do produto “A”, será necessário adquirir um total 

de quantas unidades da matéria prima “B”? 

a) 5 b) 10 c) 15 d) 20 e) 25 

 

18. Na figura abaixo a área do triângulo destacado corresponde a que fração do 

quadrilátero destacado. Considerando que o hexágono da figura é regular (lados 

e ângulos iguais): 

 

a) 1/2 b) 1/3 c) 1/4 d) 1/5 e) 1/6 
 

19. Em uma cidade, a cobrança de uma corrida de táxi funciona da seguinte forma: 

R$ 4,00 fixo (bandeirada) mais R$ 2,00 por quilômetros rodados. Quantos 

quilômetros percorreu uma pessoa que pagou R$ 50,00 pela sua corrida? 

a) 21 b) 22 c) 23 d) 24 e) 25 

20. Para produção do filme documentário “O Processo”, a diretora Maria Ramos 

coletou 450 horas de filmagens que tratam da crise política sofrida no Brasil 

desde 2013 e, sobretudo, do período entre os dias 17/04/2016 e 31/08/2016 no 

qual se deu o início e fim do processo que levou ao impeachment da ex- 

presidente Dilma Rousseff. Essas 450h horas de filmagens foram editadas, para 

poder gerar o filme documentário com 2h e 15min. Qual o total de minutos que 

corresponde à diferença dos tempos do material coletado para edição e o tempo 

do filme documentário? 

a) 26865 b) 26135 c) 26880 d) 25885 e) 25680 


