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                             ATIVIDADES COMPLEMENTARES  
 

 

AVALIAÇÃO DE MATEMÁTICA 

1) Dona Esmeralda está fazendo bolinhos de 60 g cada um. Quantos desses 
bolinhos ela fará com 1,2 kg de massa? 

(A) 20 (B) 50 
(C) 72 (D) 200 

 

2) João quer medir uma tábua e, para isso, está usando seu palmo, que 
mede 21 cm. 

 

Assim sendo, essa tábua deve conter 
(A) mais de 4 palmos e menos de 5 palmos. 
(B) exatamente 5 palmos. 
(C) mais de 5 palmos e menos de 6 palmos. 
(D) exatamente 6 palmos. 

 

3) O comprimento de uma mesa é de 1m. Quantos palmos 
aproximadamente mede a mesa se, em média, um palmo tem 22 cm? 

(A) 4 palmos (B) 4 palmos e meio 
(C) 5 palmos (D) 5 palmos e meio 

 

4) Uma pessoa faz caminhada em uma pista desenhada em um piso 
quadriculado, como a representada na figura a seguir. 

 

 
Sabendo que o lado de cada quadrado mede 1m, quantos metros essa 
pessoa percorre ao completar uma volta? 

(A) 36m (B) 24m (C) 22m (D) 20 
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5) Na malha quadriculada desenhada abaixo, em que cada quadradinho mede 
1cm de lado, há duas letras que ocupam uma superfície de mesmo tamanho. 

 

 

Quais são as letras que ocupam uma superfície de mesmo tamanho? 
(A) A e C. (B) D e E. 
(C) D e C. (D) E e A. 

___________________________________________________________________________________  

 

6) Uma garrafade refrigerante tem 1,5 litros de capacidade. 
  

   Para comprarmos 9 litros deste refrigerante devemos pedir? 
 

(B) 6 garrafas. (B) 7 garrafas. 
(C) 7,5 garrafas. (D) 8 garrafas. 

 
 

 

7) Uma caneca tem capacidade para 280ml de água. Qual o número máximo 
de canecas cheias que cabem em uma jarra de 2 litros? 

 
(C) 2 canecas. (B) 3 canecas. (C) 7 canecas (D) 28 canecas. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

8) A professora organizou os trabalhos dos seus alunos para uma 
exposição em 12 colunas com 126 trabalhos em cada uma delas. O número 
de trabalhos expostos foi: 

 

(A) 368 (B) 378 (C) 1.412 (D) 1.51 
 

 

9) Bel comprou 3 blusas (cinza, azul e vermelha) e ela tem 2 saias (preta e 
branca). Para ir a uma festa, de quantas maneiras diferentes Bel poderá se 
vestir? 

(A) 3 (B) 4                       (C) 5                 (D) 6 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

10) Em um pacote há 36 balas e cada uma pesa 50 g. Quanto pesa esse 
pacote, em quilos? 
 

(A) 1,8 kg    (B) 14 kg    (C) 18 kg           (D) 86 kg 
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