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1) Para fazer uma receita, Regina precisa de 1 Kg de carne. Ao tirar o pacote de 
carne da geladeira, vê que ele tem apenas 625 gramas.
De quantos gramas de carne ela ainda precisa para fazer a receita?

         A) 375 gramas.
         B) 325 gramas.
         C) 425 gramas.

    D) 485 gramas.

    2) Gilda comprou copos descartáveis de 200 mililitros, para servir refrigerantes, em 
sua festa de aniversário. Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante?

         A) 3
         B) 5
         C) 7
         D) 9

3) Carlos viajou de São Camilo para Palmares.
       Veja na figura abaixo a distância entre essas cidades.

 
 
 

Quantos metros Carlos percorreu nessa viagem?

   A) 6.000 metros.
      B) 60 000 metros.
      C) 600.000 metros.
      D) 6.000.000 metros.

4) (SAERJ). Alice comprou uma garrafa de refrigerante com 2.500 mililitros.
Quantos litros de refrigerante ela comprou?

 A) 0,25
      B) 2,5
      C) 25

 D) 250
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5) Dona Clara 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

6) (PROVA BRSIL). João quer medir uma tábua e, para isso, está usando seu 
palmo, que mede 21 cm.

                                  21 cm

                               
                                       
                                                             1,10 m                                                                                              
                                   

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  palmos.
(D) exatamente  6 palmos.

7) 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

      8) 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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9) A capacidade média de um copo é de 250 ml de água. Quantos copos podemos 
encher com 2 litros de água?

(A) 4 copos.
(B)  copos.
(C)8 copos.
(D) 10 copos.

10) Utilizei meio metro de cartolina para fazer um desenho. Qual o valor desta 
medida em centímetros?

(A) 65 cm
(B) 60 cm
(C)55 cm
(D) 50 cm

11) Quantas jarras com capacidade para 1 litro são necessárias para guardar 5 
copos com 250 ml de suco?

(A) uma.
(B) duas.
(C)três.
(D) quatro.

12) Em um vaso cabem 3 Kg de terra. Quantos sacos de 500g de terra devo 
comprar para encher este vaso?

(A) 6
(B) 8
(C)10
(D) 12

13) Para lavar seu carro, Fernanda precisa comprar uma mangueira que vá da bica 
da varanda de sua casa até a calçada em frente. Essa distância mede 500 
centímetros

Qual o tamanho ideal de mangueira que ela deve comprar?

(A) 1 metro
(B) 7 metros
(C)4 metros
(D) ½ metro
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14) Claudia comprou 2 metros de tecido para fazer um vestido.

Podemos afirmar que em 2 m há:

(A) 2000 cm
(B) 20 cm
(C)2 cm
(D) 200 cm

Uma chave tem 5 cm, outra chave tem 2 cm e a outra 8 cm.

15) Qual a diferença em centímetros da chave maior para a chave menor?

(A) 5 cm
(B) 2 cm
(C) 8 cm
(D) 6 cm
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