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Avaliação de Matemática 

A professora Claudia escreveu no quadro uma conta de subtração.  

  

1. O resultado correto desta subtração é  

(A) 78.                       (B) 60. 

(C) 34.                       (D) 26.  

2. José fez a subtração a seguir: 450 – 350.O resultado encontrado por José foi  

(A) 130.                   (B) 120.  

(C) 110.                   (D) 100.  

3. Vinícius tem 70 canetinhas e Rodrigo tem 28. Quantas canetinhas Vinícius tem a mais que 
Rodrigo? 

(A) 42 canetinhas.                       (B) 52 canetinhas. 

(C) 58 canetinhas.                       (D) 98 canetinhas. 

Veja a seguir a decomposição de um número no quadro. 

  

4. Assinale a alternativa que indica a composição desse número.  

(A) 123.                       (B) 1203. 

(C) 12003.                  (D) 100023.  

 

 



 
 

 

 

5. Observe o número 1432. Ele é constituído por   

(A) Uma unidade de milhar, quatro centenas, três unidades e duas dezenas.  

(B) Uma centena, quatro unidades de milhar, três dezenas e duas unidades.  

(C) Uma unidade de milhar, quatro centenas, três dezenas e duas unidades. 

(D) Uma unidade de milhar, quatro dezenas, três centenas e duas unidades. 

 

Observe o gráfico de brinquedos do Higor. Cada barra corresponde a um brinquedo.  

  

6. Quantos brinquedos Higor tem no total?  

(A) 9 brinquedos.      (B) 19 brinquedos. 

(C) 21 brinquedos.   (D) 24 brinquedos.  

O açougue do pai do Daniel vende queijos. O gráfico a seguir mostra o número de queijos 
vendidos em cada mês no período de setembro até dezembro. 

  

7. Quais os meses em que foram vendidos mais que 500 queijos?  

(A) Dezembro e Novembro.     (B) Dezembro e Outubro.  

(C) Novembro e Setembro.      (D) Setembro e Outubro.  



 
 

 

 

Observe o relógio a seguir.  

  

8. Qual a hora registrada nesse relógio?  

(A) Cinco horas e cinquenta minutos.        (B) Cinco horas e dois minutos. 

(C) Cinco horas e dez minutos.    (D) Duas horas e cinco minutos.  

 

Observe o molho (conjunto) de chaves a seguir:  

  

9. Qual o total de chaves possuem quatro molhos iguais a esse?  

(A) 4 chaves. 

(B) 12 chaves. 

(C) 15 chaves. 

(D) 20 chaves.  

10. José distribuiu igualmente 40 ovos em 5 caixas. Quantos ovos ele colocou em cada caixa?  

(A) 2. 

(B) 8. 

(C) 10.  

(D) 20. 


