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ATIVIDADE DE REFORÇO 
 
01.) (Concurso público – PMPG-PR). Calcule o valor da expressão numérica:    
 

75 – (21 – 8 + 18) – 19 + 4 = 
 

Em seguida, assinale a alternativa CORRETA. 
(A) 18 
(B) 29 
(C) 32 
(D) 44 

 
02.) (SEAPE). Resolva a conta abaixo. 

 
O resultado dessa conta é 

A) 2 366 
B) 3 476 
C) 3 634 
D) 4 118 

 
03.) (SEAPE). Resolva a operação abaixo. 

 
O resultado dessa operação é 

A) 125 
B) 285 
C) 2 750 
D) 2 850 

 
04.) (Prova Brasil). Hélio e Ana partiram da casa dela com destino à escola. Ele foi direto de casa 
para a escola e ela passou pelo correio e depois seguiu para a escola, como mostra a figura abaixo. 
 

 
De acordo com os dados apresentados, a distância percorrida por Ana foi maior que a percorrida 
por Hélio em: 

(A) 200 m. 
(B) 400 m. 
(C) 800 m. 
(D) 1400 m. 



 
05.) (Prova Brasil). Num cinema, há 12 fileiras com 16 poltronas e 15 fileiras com 18 poltronas.   
O número total de poltronas é: 

(A) 192 
(B) 270 
(C) 462 
(D) 480 

 
06.) Uma caixa de média de lápis contém 6 dúzias de lápis. 

 
A caixa maior contém exatamente o triplo. A quantidade de lápis da caixa maior é:   

(A) 18 lápis. 
(B) 72 lápis. 
(C) 216 lápis. 
(D) 180 lápis. 

 
07.) Numa festinha ficou combinado que os rapazes levariam os salgados e as moças levariam os 
doces. Os rapazes levaram 115 coxinhas, 98 croquetes e 102 empadinhas. As moças, por sua vez, 
levaram 107 brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas.  

 
Podemos afirmar que: 
(A) os rapazes e moças levaram a mesma quantidade de salgados e doces. 
(B) no total eles levaram 622 salgados e doces. 
(C) os rapazes levaram menos alimentos do que as moças. 
(D) as moças levaram 65 unidades a mais do que os rapazes. 
 
08.) (GAVE). Na loja de informática, durante um dia, foram vendidas as embalagens de CD que 
faltam na caixa. Cada embalagem de CD custa R$ 6,00. 

 
Quanto receberam pelas embalagens vendidas nesse dia? 

(A) R$ 72,00 (B) R$ 60,00  (C) R$ 12,00  (D) R$ 36,00 



09.) O preço de uma TV LCD 40” custa à vista, é R$ 1699,00 e, à prazo, o mesmo aparelho custa 
R$ 1985,50. 

 
 
O juro que se paga na compra do aparelho à prazo é: 

(A) R$ 314,50. 
(B) R$ 286,50. 
(C) R$ 316,50. 
(D) R$ 276,00. 

 
 
10.) O homem antigo inventou um instrumento para contar e fazer cálculos chamado ábaco. Dentre 
vários tipos de ábaco, um deles é composto de hastes verticais em que são encaixados pequenos 
anéis. O valor de cada anel muda de acordo com a posição da haste na qual será colocado. A haste 
na 1ª posição à direita representa a casa das unidades; na 2ª, a das dezenas; na 3ª, a das centenas, 
e assim por diante.O número representado no ábaco da figura anterior é: 
a) 42648.  
b) 46482. 
c) 84624. 
d) 86424. 
 

 
 
Observe o numeral 39. 128784, sua decomposição é: 
a) 128+784 unidades 
b) 10000+20000+700+80+4 
c) 100+20+8+784 
d) 100000+20000+8000+700+80+4 
 
11.) Uma das características do sistema de numeração indo-arábico que é utilizado por nós, é ser 
um sistema posicional. Isso quer dizer que um mesmo algarismo pode ocupar posições diversas 
em um número e representar quantidades diferentes. Tendo como base esse princípio, no 
número 90 080 o algarismo 9 ocupa a ordem da: 
a) dezena de milhar 
b) unidade simples 
c) dezena simples 
d) centena simples 
 


