
 
 
 

 

SIMULADINHO DE 

 

 

DE MATEMÁTICA  

  

 

 

 

5º ANO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2020 

 
 
 



ESCOLA:     

PROFESSOR(A)     

ALUNO(A):     

TURNO:  TURMA:  Nº:     

 

 
 

 
D1 - Identificar a localização /movimentação de objeto em mapas,  

croquis e outras representações gráficas.  
 

1-) (Prova da cidade 2009). Veja o desenho abaixo. O gatinho, para alcançar seu mingau, seguiu o 
caminho que está assinalado. 

 
Para encontrar seu mingau, o gatinho andou: 

(A) seis quadradinhos para frente e cinco quadradinhos para sua direita. 
(B) cinco quadradinhos para cima e quatro quadradinhos para o lado. 
(C) seis quadradinhos para frente e cinco quadradinhos para seu lado esquerdo. 
(D) cinco quadradinhos para cima e quatro quadradinhos para sua direita. 

 
******************************************************* 
(1ª P.D. - GO – 2012). 
2-) Observe a figura a seguir: 
 

 
Em relação à vaca a bola está: 

(A) à esquerda. 
(B) à direita. 
(C) atrás. 
(D) na frente.  

 
3-) (Prova da cidade - SP). O pai de Viviane dirigia em uma estrada e observou a seguinte placa: 



 
Ao entrar na 1ª saída à esquerda, ele se dirigia para 

(A) as cachoeiras. 
(B) o restaurante. 
(C) o centro. 
(D) a praia. 

 
****************************************************** 
 
 
 
 
4-) (INEP) Observe a figura abaixo. Ela representa o quarto de Lena, Lisa e Nina visto de cima. 
 

 
De acordo com essa vista, que móvel fica mais distante da janela do quarto? 

(A) Guarda-roupas 
(B) Estante 
(C) Mesas de estudos 
(D) Cama da Lena.  
 

****************************** 

D2 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos  

redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações. 

(Projeto conseguir – DC). A professora de Bruno pediu que a turma desenhasse uma pirâmide de base 
quadrada. O aluno que acertou desenhou 

 

 
 

************************************** 
(Projeto conseguir – DC). Quais figuras são necessárias para se construir um sólido geométrico como o 
mostrado abaixo? 



 
 

 

 

 

 
 

************************************** 
5-) (Projeto conseguir – DC). As opções abaixo apresentam planificações de sólidos geométricos 
diferentes. A única que apresenta a planificação de um corpo redondo é: 

 

 
 

************************************** 
6-) (Projeto conseguir – DC). O cubo possui 11 planificações. Qual das opções abaixo apresenta uma 
delas? 



 
 

 

 
 

************************************** 
 
7-) (Projeto conseguir – DC). Sobre o cone pode-se afirmar que: 

 
(A) possui base circular. 
(B) possui 2 arestas e um vértice. 
(C) possui base triangular. 
(D) possui todas as superfícies planas. 

 

************************************** 

D3 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais  

pelo número de lados, pelos tipos de ângulos. 
 

8-) (SAEPE). Veja, abaixo, o barco desenhado por Julia. 

 
Quantos triângulos tem nessa figura? 

A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 

 

************************************** 
9-) (SAEPE). O Tangram é formado por sete peças. Com ele, podemos criar figuras como mostra o desenho abaixo. 



 
Nessa figura, aparecem quantas peças de três lados? 

A) 4 

B) 5 

C) 6 

D) 7 
 
10-)(AvaliaBH). Veja abaixo o desenho que um artista plástico criou usando 7 placas de trânsito. 

 
Qual dessas placas lembra o círculo? (Resp. D) 

 

 
 

************************************** 

D4 - Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus  

lados (paralelos, concorrentes, perpendiculares). 
 

11-) João gosta de criar coisas diferentes. Um dia desenhou a planta de sua casa conforme a figura 
abaixo. 



 
Quais partes da planta da casa de João lembram a figura de um retângulo? 

(A) cozinha, banheiro. 
(B) quarto, banheiro. 
(C) jardim, garagem. 
(D) varanda, cozinha. 

 

************************************** 
 
 
 
 
 
12-) (Projeto conseguir – DC). Observe o telhado da casa abaixo:  

 
O seu formato lembra qual quadrilátero? 

(A) retângulo  
(B) quadrado 
(C) losango  
(D) trapézio 

 

************************************** 
13-) (Projeto conseguir – DC). Uma fábrica produz espelhos de vários formatos. Observe algumas peças: 

 
Qual par de espelhos possui seus lados com a mesma medida? 

(A) 1 e 2  
(B) 2 e 3 
(C) 3 e 4  
(D) 1 e 4 

 

************************************** 
14-) (Projeto conseguir – DC). Gabriel ganhou uma quadra de futebol de botão no seu aniversário. 
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Podemos afirmar que esse objeto tem 
(A) somente 2 lados paralelos. 
(B) exatamente 2 pares de lados paralelos. 
(C) exatamente lados opostos que não são paralelos. 
(D) exatamente 2 lados paralelos e 2 lados não 
paralelos. 

 
 

15-) (Projeto conseguir – DC). Observe as figuras abaixo: 

 
Quais figuras têm dois pares de lados paralelos? 

(A) 1, 3 e 4 
(B) 1, 2 e 5 
(C) 2, 3 e 4  
(D) 4, 2 e 5 

 

************************** 

D5 - Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro,  

da área em ampliação e /ou redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas. 
 

16-) (Projeto conseguir – DC). A professora pediu que seus alunos desenhassem o retângulo abaixo na 
malha quadriculada, ampliando, reduzindo ou mudando a figura de posição. Veja: 

 
 

 

 
 



Quais crianças conseguiram cumprir a tarefa? 
(A) Bia e Carol 
(B) Léo e Carol 
(C) Lucas e Bia 
(D) Léo e Lucas 

 

************************************** 
17-) (SEPR). Os desenhos a seguir representam o formato de um jardim que será construído em uma 
praça da cidade. Inicialmente pensou-se num jardim pequeno, mas devido ao grande entusiasmo que 
causou na população da cidade, o prefeito solicitou que fizessem um novo projeto, com desenho maior.  

 
 
O novo projeto terá área: 

(A) 2 vezes maior que o primeiro. 
(B) 3 vezes maior que o primeiro. 
(C) 4 vezes maior que o primeiro. 
(D) 6 vezes maior que o primeiro. 

 

************************************** 
18-) (PROVA BRASIL) A figura mostra um triângulo desenhado em uma malha quadriculada. 

 
Deseja-se desenhar um triângulo com dimensão 2 vezes menor. As dimensões do novo triângulo ficarão 

(A) Multiplicadas por 2. 
(B) Divididas por 2. 
(C) Subtraídas em duas unidades. 
(D) Divididas por 4. 
 

************************************** 
 
19-) (PROVA BRASIL). A figura abaixo representa uma cruz.   

 
As medidas de todos os lados foram reduzidas pela metade. Qual figura representa a nova cruz?  

D6 - Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não. 

 

20-) (SARESP 2005) Paula foi ao mercado comprar 1 litro de desinfetante. Ela encontrou os dois tipos de 
embalagem abaixo. 



 
Se Paula escolhesse o desinfetante Limpa Tudo ela teria que comprar 

(A) uma embalagem. 
(B) duas embalagens. 
(C) quatro embalagens. 
(D) cinco embalagens. 
 

21-) (PROVA BRASIL) Observe as figuras Gabriela é mais alta que Júnior.  
 

Ela tem 142 centímetros. Quantos centímetros aproximadamente Júnior deve ter? 
(A) 50 cm 
(B) 81 cm 
(C) 136 cm 
(D) 144 cm 

 

 

 

 

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

 
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 6 palmos. 
(D) exatamente 6 palmos. 

 

**************************************** 
23-) (SAVEAL). A diferença entre a altura de Clarice e a altura de Carlos pode ser observada na figura. 

 
Simone tem a mesma altura de Carlos e Renata é mais alta que Clarice. Quem é Maior? 

(A) Carlos  
(B) Clarice 
(C) Renata 
(D) Simone 

 

**************************************** 
24-) (SAEGO). Bruno colocou em um pote 5 pacotes de biscoitos iguais ao representado na figura abaixo. 



 
Qual é a quantidade de biscoito que ele colocou nesse pote? 

A) Menos de meio quilo. 
B) Meio quilo. 
C) 1 quilo. 
D) Mais de 1 quilo. 

 

**************************************** 
25-) (SPAECE). 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. 

 
 



 

Cursos Gratuitos com Videoaulas 
 https://superpreparadocursos.com.br/ 

Práticas em sala de aula na Educação Infantil – 120 Horas 
 
Tecnologias assistivas para Educação Especial – 120 Horas 
 
Metodologia de Ensino Para Professores da Educação Infantil – 140 Horas 
 
Conhecendo a LDB – 180 Horas 
 
Didática da Educação Infantil – 180 Horas 
 
Educação a Distância – 160 Horas 
 
Introdução a Psicopedagogia – 180 Horas 
 
Educação Inclusiva – 100 Horas 
 
Educação Especial – 110 Horas 
 
Metodologias Ativas da Aprendizagem – 140 Horas 
 
Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica – 120 Horas 
 
Saberes Docentes na Educação Infantil – 120 Horas 
 
Curso Teóricos da Educação – 120 Horas 
 
Curso Fundamentos da Educação Escolar – 80 Horas 
 
Curso Conhecendo as 10 Competências da BNCC – 80 Horas 
 
Curso de Legislação Educacional – 100 Horas 

 
NOSSAS MÍDIAS: 

 Grupo no Facebook                       Perfil no Instagram   

Materiais PARA CONCURSOS E SELEÇÕES - CLIQUE AQUI 

 Precisa de Ajuda? Contato 1 Whatsapp: 88 9349-8517  Contato 2 whatsapp: 88 
94457345 
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https://superpreparadocursos.com.br/cursos/metodologia-de-ensino-para-professores-da-educacao-infantil-140-horas/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/conhecendo-a-ldb-180-horas/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/didatica-da-educacao-infantil/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/educacao-a-distancia/
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https://superpreparadocursos.com.br/cursos/tecnologia-na-educacao-inclusiva/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/educacao-especial/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/metodologias-ativas-da-aprendizagem/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/gestao-escolar/
https://superpreparadocursos.com.br/cursos/saberes-da-educacao-infantil/
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https://superpreparadocursos.com.br/cursos/curso-fundamentos-da-educacao-escolar/
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https://www.facebook.com/groups/951387698399915/
https://www.instagram.com/preparado_cursos/
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