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1)A professora do 5º Ano, corrigindo as 
avaliações 20 da classe, viu que Pedro 
acertou 100 das questões. 
De  que  outra  forma  a  professora 
poderia representar essa fração? 

(A) 0,02 
(B) 0,10 
(C) 0,20 
(D) 2,10  

2)Uma  professora  ganhou  ingressos 
para  levar  50%  de  seus  alunos  ao 
circo  da  cidade.  A professora leciona 
para 36 alunos. 
Quantos alunos ela poderá levar? 

(A) 9 
(B) 18 
(C) 24 
(D) 36

3)Maria,  limpando  a  sua  bolsa, 
encontrou  as  seguintes  notas  e 
moedas: 

4)Quanto Maria tinha na sua bolsa? 

(A) R$ 9,00 
(B) R$ 9,90 
(C) R$ 10,10 
(D) R$ 10,15 

5)Numa gincana, as equipes deveriam 
recolher  latinhas  de  alumínio  para 
reciclagem.  Uma  equipe  recolheu  5 
sacos de 100 latinhas e outra equipe 
recolheu 3 sacos de 50 latinhas.
Quantas latinhas foram recolhidas ao 
todo?

(A) 100
(B) 150
(C) 500
(D) 650

6)O carteiro identificou o número de 
uma residência: 10.060.
Neste número, o algarismo 6 ocupa a 
ordem da:

(A) unidade simples.
(B) dezena simples.
(C) centena simples.
(D) dezena de milhar.

Fonte:  https://jucienebertoldo.wordpress.com/2013/09/10/simulados-para-prova-brasil-5o-ano-matematica/
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7)A  face  superior  das  peças  de  um 
jogo  de  dominó  tem  formato  de  um 
quadrilátero. 
Observe um exemplo: 

Qual  o  quadrilátero  que  melhor 
caracteriza a face superior da peça de 
um jogo de dominó? 

(A) Trapézio. 
(B) Quadrado. 
(C) Retângulo. 
(D) Losango. 

8)Sheila  usou  linhas  retas  fechadas 
para fazer este desenho.

Quantas figuras de quatro lados
foram desenhadas?

(A)2 
(B)3 
(C4 
(D5 

9)Uma  praça  de  uma  cidade  será 
construída.  A  malha  quadriculada 
representa o desenho da praça. Cada 
lado do quadradinho indica 1 metro 
de construção. A parte destacada em 
cinza  está  destinada  ao  coreto  que 
será construído.

Quantos metros de construção serão 
necessários  para  o  contorno  do 
coreto? 
(A) 4 
(B) 6 
(C) 8 
(D) 10 

10)Nas  figuras  a  seguir  estão 
representados  quatro  polígonos 
diferentes. 

Qual dos polígonos anteriores possui 
dois lados paralelos e dois lados não 
paralelos?

(A)Retângulo. 
(B)Triângulo. 
(C)Trapézio.
(D) Hexágono.

Fonte:  https://jucienebertoldo.wordpress.com/2013/09/10/simulados-para-prova-brasil-5o-ano-matematica/
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