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PROVA BIMESTRAL • Matemática
Escola: __________________________________________________ __________________________________________________
Nome: ___________________________________________________ ___________________________________________________
Turma: _______________________________________ _______________________________________   No: _______ _______  

1. Um supermercado recebe 2 000 novos produtos a cada dia para repor seu estoque. 

A) Complete a sequência para saber quantos produtos esse mercado recebe, no total, em uma semana:

Quantidade de dias 1 dia 2 dias 3 dias 4 dias 5 dias 6 dias 7 dias

Produtos recebidos no 
total 2 000 4 000

B) Quantos termos essa sequência tem ao todo?

C) Qual é o quinto termo da sequência?

2. Escreva os cinco primeiros termos das sequências de múltiplos dos números a seguir, começando pelo 0:

A) Múltiplos de 5.

B) Múltiplos de 7.

C) Múltiplos de 9.

3. Quanto devo adicionar a 120 + 50 + 200 para esse valor ser igual a 100 + 75 + 80 + 160 + 230?
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4. Faça um desenho bem caprichado que seja simétrico.  Após fazer o desenho, trace o seu eixo de simetria.

5. Trace dois eixos de simetria da figura abaixo:

6. Construa a figura simétrica de acordo com o eixo de simetria horizontal.

Eixo horizontal
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7. Há dois bolinhos iguais para serem divididos entre quatro crianças, de modo que todas ganhem pedaços 
do mesmo tamanho.

A) Mostre, por meio de desenhos, como esses bolinhos podem ser divididos, igualmente, entre as 
quatro crianças.

B) Que fração de um bolinho cada criança recebeu?

8. Veja o quadro de rotina de uma criança do quarto ano:

Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado

Livre Escola Escola Escola Escola Escola Livre 

Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço Almoço

Livre Natação Inglês Estudo Natação Inglês Livre

Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar Jantar

Leitura Estudo Estudo Livre Estudo Livre Leitura  

Considerando que uma semana tem sete dias e que temos aula de segunda a sexta-feira, responda:

A) Que fração da semana representa os dias em que temos aula?

B) Que fração da semana representa os dias sem aula?
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9.                                                                O SEGUNDO MAIS CARO

O preço do sanduíche Big Mac, da rede McDonald’s, vendido em 120 países e feito de maneira semelhante 
com os mesmos ingredientes, é usado como um indicador econômico. O índice é usado desde 1986. Os 
preços dos sanduíches a seguir estão em dólares.

 

A) Segundo o gráfico, qual o preço em dólares do Big Mac no Brasil?

B) Escreva, em ordem crescente, os números decimais a seguir, que são alguns dos preços do Big Mac: 

10.                                                          Quanto custam as sacolas

As sacolas plásticas em supermercados continuam causando polêmica. Veja qual é a política de 3 redes 
de supermercados de uma cidade.

• Supermercado 1: Vende sacolinhas biodegradáveis a R$ 0,19 e reutilizáveis por R$ 3,80.
• Supermercado 2: Vende sacolinhas biodegradáveis a R$ 0,17 e reutilizáveis por R$ 2,98.
• Supermercado 3: Vende somente a sacola reutilizável por R$ 3,98.

A) Em qual Supermercado vende-se a sacola biodegradável mais barata? Qual o seu preço?

B) Em qual Supermercado vende-se a sacola reutilizável mais cara? Qual o seu preço? 

C) Escreva por extenso os valores em dinheiro encontrados nos itens A e B. 

4,79   –   2,18   –   3,71   –   2,25   –   2,44


