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1. Beatriz mora em São Paulo e visitará o pai, que mora em Rio Claro. Veja abaixo o trajeto que ela vai fazer 
na viagem e as distâncias, em quilômetros, entre algumas das cidades em que ela passará.

A) Quantos quilômetros ela percorrerá de São Paulo a Campinas?

B) Quantos quilômetros ela percorrerá de São Paulo a Americana?

C) Quantos quilômetros ela percorrerá de São Paulo a Rio Claro?

2. Sophia foi à floricultura e comprou:

• 6 rosas por 2 reais cada;
• 3 orquídeas por 12 reais cada;
• 4 violetas por 5 reais cada.

Ela pagou todas as flores no cartão de crédito, dividindo em 2 parcelas iguais. 
Qual foi o valor de cada parcela?
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3. Observe os números do teclado telefônico. Marcela apertou apenas um número desse teclado.

 

A chance de Marcela ter apertado um número par é maior, menor ou igual à de ter apertado um número 
ímpar? Justifique sua resposta.

4. José tinha 57 mudas de alface. Em um canteiro maior, ele plantou 18 mudas e distribuiu as restantes 
igualmente em 3 canteiros menores. 

Quantas mudas de alface foram plantadas em cada um desses canteiros menores?

5. Se você usar apenas notas de 5 reais, de quantas notas precisará para formar a quantia em cada caso a 
seguir? Veja o exemplo.

A) 40 reais ⇒ 40 ÷ 5 = 8 notas

B) 10 reais ⇒

C) 25 reais ⇒

D) 35 reais ⇒

E) 50 reais ⇒

F) 65 reais ⇒
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6. Divida a região retangular da figura abaixo em partes iguais e pinte  1
6  (um sexto) dela.

 

Qual fração representa a área que ficou sem ser pintada?

7. Observe a figura da pizza a seguir, que foi dividida em pedaços com o mesmo tamanho. 

 

Cada pedaço corresponde a que fração da pizza?
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8. A professora de Luana recomendou a ela a leitura da pilha de livros a seguir no período de 1 ano. Luana 
já leu um deles.

Qual fração representa a quantidade de livros que Luana já leu?

9. A pedido da professora Luísa, os alunos do 3º ano fizeram uma pesquisa para verificar qual é o sabor de 
pizza preferido dos estudantes da turma.

Observe o gráfico com o resultado.

 

A) Qual é a pizza preferida da turma?

B) Qual foi a pizza que ganhou menos votos?

C) No total, quantos estudantes do 3º ano responderam à pesquisa?
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10. Uma pastelaria vende 4 sabores diferentes de pastéis. No gráfico abaixo estão as quantidades de pastéis 
vendidos em um único dia nessa pastelaria.

 

A) Qual foi o sabor de pastel mais vendido nesse dia?

B) Quantos pastéis de frango com requeijão foram vendidos?

C) No total, foram vendidos mais ou menos que 1 000 pastéis nesse dia?

D) Se cada pastel é vendido por 3 reais, qual foi o valor recebido pela pastelaria nesse dia?


