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O que você aprenderá?
Descritor:
D10 - Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em função de
seus valores.
ATIVIDADE 1:
(Projeto conseguir - Adaptado). Renato é entregador de pizza e faz as entregas cuidadosamente em
relação às medidas de prevenção à COVID 19. Em uma entrega ele recebeu as seguintes moedas de gorjeta:

Quanto ele recebeu de gorjeta?
A. R$ 2,50
B. R$ 3,50
C. R$ 4,00
D. R$ 13,00

ATIVIDADE 2:
Lucas ganhou de sua tia uma cédula de R$ 5,00, duas de R$ 2,00 e três moedas de R$ 0,25;
o que dá um total de:
A. R$ 7,25
B. R$ 7,75
C. R$ 9,25
D. R$ 9,75
ATIVIDADE 3:
(3ª P.D – SEDUC-GO - Adaptado). Senhor Osmar pediu a seu filho Ricardo que, tomando todos os cuidados preventivos à COVID
19, fosse à banca da esquina para trocar uma cédula de cinquenta reais por outras menores. Identifique, dentre as alternativas a
seguir, a única que representa a troca correta da nota feita por Ricardo.

(A)

(B)

(C)

(D)

O que você aprenderá?
Descritor:
D7 - Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm,
kg/g/mg,l/ml.

ATIVIDADE 1:
(SAEP 2013). Em um mercadinho encontram-se dois tipos de leite como podemos verificar na figura abaixo.

Marcela vai comprar 2 litros de leite desnatado. O número de embalagens que Marcela vai comprar é igual a:
A. 2 embalagens.
B. 4 embalagens.
C. 6 embalagens.
D. 8 embalagens.

ATIVIDADE 2:
(SAEMI - PE). A tradicional corrida de São Silvestre, que acontece todos os anos em São Paulo–SP, tem
um percurso de 15 km.
A medida em metros desse percurso é:
A. 15 m
B. 150 m
C. 1 500 m
D. 15 000 m
ATIVIDADE 3:
(Gestar II). Em uma loja de artigos para festa os chocolates são vendidos por quilo. A figura abaixo mostra o peso de alguns
chocolates.

Analise o peso de cada chocolate e assinale qual das balanças está correta:

O que você aprenderá?
Descritor:
D20 - Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou
divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória.

ATIVIDADE 1:
(SAEMI - PE). Observe abaixo os 3 pares de tênis e os 3 pares de meias que Mariana comprou.

Quantas combinações diferentes ela poderá fazer ao usar cada par de tênis com cada par de meias?
A. 3
B. 6
C. 9
D. 12

ATIVIDADE 2:
(Saresp). Laura e Eva são patinadoras excelentes. Numa tarde, foram juntas patinar em uma pista circular
de 80 metros de comprimento. Em 15 minutos, Laura deu 30 voltas na pista e, ao mesmo tempo, Eva deu
20 voltas. No total, as duas patinadoras percorreram:
A. 130 metros.
B. 145 metros.
C. 750 metros.
D. 4.000 metros.
ATIVIDADE 3:
(Saresp). Uma granja tem 300 ovos para embalar em bandejas do tipo mostrado na figura.

O número de bandejas necessárias para embalar todos os ovos é:
A. 30.
B. 20.
C. 10.
D. 5.

O que você aprenderá?
Descritor:
D8 - Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.

ATIVIDADE 1:
(SEDUC-GO - 2014). Para ir de sua casa à sua escola, Edson gasta 1 hora e 15 minutos. Isto significa que nesse percurso,
Edson gasta:
A. 60 minutos.
B. 75 minutos.
C. 90 minutos.
D. 115 minutos.

ATIVIDADE 2
(Projeto conseguir–DC). A turma de Aline está trabalhando com o projeto do Folclore. Veja os dias
em destaque em que acontecerão as atividades:

Quanto tempo foi planejado para o Projeto?
A. Uma quinzena.
B. Um mês.
C. Uma semana.
D. Um dia.

ATIVIDADE 3
(SAEB 2013) Faltam 5 semanas e 5 dias para Antônio completar 9 anos. Quantos dias faltam para o
aniversário de Antônio?
A. 10
B. 14
C. 19
D. 40

O que você aprenderá?
Descritor:
D03 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de ângulos.
ATIVIDADE 1:
Ao chegarem em sua sala de aula, os estudantes do 5º ano se depararam com as seguintes figuras geométricas:

Apesar de serem figuras diferentes, elas possuem qual característica em comum?
A. O mesmo tamanho.
B. O mesmo número de lados.
C. A forma de quadrado.
D. A forma de retângulo.
ATIVIDADE 2:
(SAERJ) Observe abaixo as formas geométricas que Ricardo recortou.

Quais desses recortes representam quadriláteros?
A. 1 e 2.
B. 1 e 4.
C. 2 e 3.
D. 2 e 4.
ATIVIDADE 3:
(SAEMI - PE). Gabriel desenhou o mapa da sua sala de aula usando 18 figuras geométricas. Observe abaixo.

Quantos triângulos Gabriel usou para desenhar o mapa da sua sala de aula?
A. 1
B. 2
C. 7
D. 9
O que você aprenderá?
Descritor:
D18 - Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.
ATIVIDADE 1:
(SAEB/INEP) Em uma viagem, um caminhão transporta 2.250 tijolos. Quantos tijolos transportará em 35 viagens, levando
sempre essa quantidade?
A.

76.550

B.

77.750

C.

78.750

D.

78.785

ATIVIDADE 2:
(PROVA BRASIL). Carlos fez esta multiplicação corretamente, mas apagou o resultado.

Qual foi o resultado obtido por Carlos?
A. 1 265
B. 1 275
C. 1 295
D. 1 375
ATIVIDADE 3:
(Saresp 2007) Efetuando a operação 1324 ÷ 4 encontramos o quociente:
A. 301
B. 330
C. 331
D. 1 320

O que você aprenderá?
Descritor:
D24 - Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados.
ATIVIDADE 1:
Sara fez um bolo e repartiu com seus quatro filhos. João comeu 3 pedaços, Pedro comeu 4, Marta comeu 5 e Jorge não comeu
nenhum. Sabendo-se que o bolo foi dividido em 24 pedaços iguais, que parte do bolo foi consumida?
(A)

(B)

(C)

(D)

1
2
1
3
1
4
1
24

ATIVIDADE 2:
(INEP/MEC 2011) A figura abaixo representa uma figura dividida em partes iguais.

A parte pintada de preto corresponde a que fração da figura?

(A)

(B)

(C)

(D)

1
2

1
6

2
6

6
2

ATIVIDADE 3:
João está participando de uma corrida de bicicletas, na qual o percurso total da prova é de 45 km.
1

Ele já percorreu 3 deste percurso. Isso significa que ele já percorreu:
A. 9 km
B. 10 km
C. 12 km
D. 15 km

O que você aprenderá?
Descritor:
D19- Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração: juntar, alteração de
um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação (positiva ou negativa).
ATIVIDADE 1:
(PORTAL MEC). Numa fazenda, havia 524 bois. Na feira de gado, o fazendeiro vendeu 183 de seus bois e comprou mais 266
bois. Quantos bois há agora na fazenda?
A. 507
B. 607
C. 707
D. 727

ATIVIDADE 2:
(Saresp – 2007). Numa escola, o total de alunos matriculados no 5º ano é igual a 280. Desse total, 95 alunos
estudam no período da manhã. O número de alunos que estudam no 5º ano dessa escola no período da tarde é:
A. 95
B. 185
C. 195
D. 375
ATIVIDADE 3:
(Paraná, 2009) Para distribuir na festa do Dia das Crianças, a professora Marisa comprou uma caixa com 935 balas: 108 são de
abacaxi, 325 são de framboesa e as restantes são de morango. Quantas balas de morango a Professora Marisa comprou?
A. 217
B. 433
C. 502
D. 1368

ATIVIDADE 1:
(PARANÁ - 2019) Observe o número no quadro abaixo.

634
Uma das decomposições desse número é:
A. 6 + 3 + 4
B. 60 + 3 + 4
C. 600 + 3 + 4
D. 600 + 30 + 4
ATIVIDADE 2:
(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – 2020) A estátua de Iracema, localizada na Praia do
Mucuripe foi criada pelo escultor pernambucano Corbiniano Lins, essa arte foi inspirada na obra do autor romancista cearense
José de Alencar.

O número que representa o ano da sua inauguração pode ser decomposto em: 1 x 1 000 + 9 x 100 + 6 x 10 + 5.
Que número é esse?
A. 1965
B. 1956
C. 1906
D. 1905
ATIVIDADE 3:
(PORTAL MEC) A Professora pediu para 4 alunos decomporem o número 24358. Cada um deu uma resposta:

Qual dos alunos acertou a decomposição?
A. Pedro
B. Joana
C. Mônica
D. Ricardo

