
SIMULADO 8

Colégio ........................
Prof. ............................
Nome: ____________________________

D20
Na mercearia “Tudo a Mão”, as mercadorias 
são pesadas numa balança de dois pratos. Um 
vendedor observou que a balança ficava em 
equilíbrio, quando ele colocava de um lado 1kg 
de açúcar e do outro 4 latas de massa de tomate. 
Veja a ilustração abaixo. 

Dessas latas de massa de tomate, quantas são 
necessárias para equilibrar 2 kg de açúcar?
(A) 2 latas
(B) 4 latas.
(C) 6 latas
(D) 8 latas. 

D20
Num pacote de balas contendo 10 unidades, o peso 
líquido é de 49 gramas. Em 5 pacotes teremos 
quantos gramas?

(A) 59 
(B) 64 
(C) 245 
(D) 295

D20
Uma merendeira preparou 558 pães que foram 
distribuídos igualmente em 18 cestas.
Quantos pães foram colocados em cada cesta?

(A) 31 
(B) 310 
(C) 554 
(D) 783

D12
Utilizando, como unidade de medida, o 
quadradinho do papel quadriculado, a área da 
palavra “PAZ” representada abaixo é igual a:

(A) 18 quadradinhos.
(B) 31 quadradinhos.
(C) 45 quadradinhos.
(D) 50 quadradinhos. 

1



SIMULADO 8

D6
Carlos segura um bastão de 2 metros de 
comprimento, como mostra a figura abaixo.

A altura aproximada de Carlos é:
(A) menor que 80 centímetros. 
(B) entre 51 e 130 centímetros. 
(C) entre 131 e 180 centímetros. 
(D) maior que 180 centímetros. 

D17
Adriana fez a subtração abaixo.

O resultado dessa operação é:
(A) 299
(B) 399
(C) 631
(D) 641

D17
O número natural que é obtido quando é feita a 
adição de 3.415 e 295 é:

(A) 6.365 
(B) 3.710 
(C) 3.610 
(D) 3.600

D17
Numa adição, as parcelas são 45.099; 742; 6.918 e 
88. Qual é o valor da soma?

(A) 44.357
(B) 47.439 
(C) 52.847 
(D) 114.279

D25 
O quadro abaixo mostra a relação das compras 
que Aline fez na padaria. 

Antes de passar pelo caixa da padaria, ela fez o 
cálculo de quanto gastará. Quanto Aline deverá 
pagar?

(A) R$ 10,20
(B) R$ 9,00
(C) R$ 6,10
(D) R$ 7,90

D1
Ana fez o desenho de algumas ruas de seu 
bairro, próximas à sua casa. Localizou sua casa 
e marcou-a com seu nome. Localizou também a 
casa de quatro amigas e marcou-as com o nome 
de cada uma. 
Veja abaixo o que ela fez. 

A casa que fica mais próxima à casa de Ana é a 
de sua amiga:
(A) Carla
(B) Laura.
(C) Lúcia.
(D) Maria. 
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