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1)Em  Belo  Horizonte,  a  temperatura  máxima  de 
sábado foi  de 28,3 graus e a de domingo foi  de 
26,7 graus.
De  quantos  graus  é  a  diferença  entre  as  duas 
temperaturas?
(A) 1,4
(B) 1,6
(C) 2,4
(D) 2,6

2)A turma de Joana resolveu fazer uma pesquisa 
sobre  o  tipo  de  filme  que  as  crianças  mais 
gostavam. Cada criança podia votar em um só 
tipo de filme.

A tabela seguinte mostra o resultado da pesquisa 
com as meninas e com os meninos.

Qual o tipo de filme preferido pelos meninos?
(A)Aventura.
(B) Comédia.
(C) Desenho animado.
(D) Terror
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3)Ao usar  uma régua de 20 cm para medir  uma 
mesa, Henrique observou que ela cabia 27 vezes 
no comprimento da mesa. Ele 
multiplicou esses valores e encontrou 540 cm.
Em metros, o comprimento da mesa é de
(A) 0,54.
(B) 5,4.
(C) 54.
(D) 540.
      
                                                                                 
4)No final do ano os alunos do 5º ano fizeram uma 
pesquisa  na  sala  para  saber  onde  cada  um  ia 
passar as férias. Cada aluno podia escolher um só 
lugar.
O gráfico mostra o resultado da pesquisa.

Qual dos locais foi o menos escolhido pelos alunos 
para passarem as férias?
(A) Casa.
(B) Fazenda do tio.
(C)Praia.
(D) Sítio da vovó

Fonte: https://jucienebertoldo.wordpress.com/2013/09/10/simulados-para-prova-brasil-5o-ano-matematica/
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5)Os alunos do 5º Ano estão montando um cubo 
para fazer um dado para a aula de Matemática. 

Em um dado a soma dos números em duas faces 
opostas quaisquer totaliza sempre 7. 
Com base no desenho anterior que algarismos 
deverão estar escritos nas faces em branco? 

(A) (  )
(B) (  )
(C) (  ) 
(D) (  )
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