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AVALIAÇÃO 5º ANO-DATA: 20/10/2010 
BLOCO I- MATEMÁTICA 

 
01-( E.M.Arco Íris- D19)  
Andréia comprou 3 livros iguais e pagou com uma nota de R$50,00 e recebeu R$8,00 de 
troco. Cada livro custou:  
(A) R$48,00              (B) R$42,00              (C) R$14,00            (D)R$13,50 
 
 
02- ( E.M.Luis Cláudio Josué- D7, D8) 
 As glândulas salivares humanas produzem aproximadamente 1200 mililitros de saliva 
diariamente, importante para a digestão em geral. Quantos litros de salivas as glândulas 
salivares produzem em 10 dias?  
(A) 10 litros 
(B) 100 litros 
(C) 10,2 litros        
(D) 12 litros 

              
 
 
 
 
 
03- (E.M.Luis Cláudio Josué-D 26) 
Observe o diálogo e depois responda à questão 03. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual será o preço do caderno após o desconto? 
(A) R$ 5,50    (B) R$ 7,50    (C) R$ 6,50            (D) R$ 7,00 
 
04- ( E.M.Luis Cláudio Josué-D 19)  
Nossa escola gastou R$ 600,00 para comprar 40 livros. Qual foi o preço médio de cada livro? 
(A) R$ 20,00 
(B) R$ 25,00 
(C) R$ 15,00 
(D) R$ 10,00 
 
05-(E.M. Luis Cláudio Josué e E.M.Prof. João de Lima Paes- D11) 
 Calcule a área do campo desenhado abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A) 8 200 m²       (B) 7 250 m²       (C) 8 000 m²     (D) 8 250 m²  
 
 
 
 
 
 

Dica:1 litro 

tem 1000 

mililitros 
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06- ( E.M.Luis Cláudio Josué-Modificada-D21)  
Na festa de inauguração da cantina, foram consumidas as quantidades de sanduíches 
indicadas na tabela:  
 

 
A fração que corresponde o consumo do sanduíche de queijo é de , esse valor 
corresponde a qual representação decimal? 
(A) 0,3        (B) 0,02          (C) 0,2           (D) 0,4  
 
07- ( E. M.Profª Efantina de Quadros-D1) 
 O mapa abaixo apresenta um quadriculado cujas colunas são indicadas pelas letras A, B, C, 
D e as linhas pelos números 1, 2, 3, 4. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O círculo indica a localização da Estação Ciência, em São Paulo, que está no retângulo 
indicado pela 
(A) letra A e o número 3.      (C) letra B e o número 4. 
(B) letra C e o número 3.      (D) letra D e o número 1. 
 
08- (E. M. Profª Efantina de Quadros-D11) 
Para ganhar uma prova de ciclismo, Júnior foi o primeiro a completar 20 voltas no circuito 
mostrado abaixo: 
O percurso total realizado por Júnior foi de?  
(A) 161 m 
(B) 322 m 
(C) 1 610 m. 
(D) 3 220 m. 
 
09- ( E. M. Profª Efantina de Quadros-D12)  
Se a área do losango L, de cor mais escura na figura 
abaixo, é de 1 cm2, qual é a área do polígono P? 
 
(A) 4cm² 
(B) 6cm² 
(C)8cm² 
(D)12cm² 
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10- ( E.M. Profª Efantina de Quadros-D6) 
 Vitória foi comprar presunto na padaria. Qual é a unidade de medida mais adequada para o 
balconista medir a quantidade de presunto que ela comprou? 
(A) tonelada. 
(B) quilograma. 
(C) arroba. 
(D) tonel. 
 
11- ( E. M. Prof João de Lima Paes- D27) 
  De acordo com as informações contidas no gráfico abaixo,assinale a resposta correta. 
A diferença em quilômetros, entre o litoral da Bahia e de Alagoas e de: 
 
 
 
 
 
 
 
(A)935 Km 
(B) 623 Km 
(C )804 Km 
(D)703 Km 
 

 
 

BLOCO II – MATEMÁTICA 
 
01- (E.M.Brincando de Aprender-D19) 
 Na lateral da quadra de vôlei, no setor de cadeiras numeradas, há 13 filas com 38 cadeiras 
em cada uma. Quantas cadeiras têm esse setor?  
(A) 492 
(B) 494 
(C) 498 
(D) 49 
 
 
02- (E. M. Machado de Assis-D5)   Na ilustração abaixo, a figura II foi obtida a partir da 
figura I.         
 

 
                
          O perímetro da figura I , em relação ao da figura II, ficou: 

(A) Reduzido à metade 
(B) Inalterado 
(C) Duplicado  
(D) Quadruplicado   
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03-  ( E. M. Machado de Assis-D23) 
Marquinho ganhou de sua mãe uma cédula de R$ 5,00 duas cédulas 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  
 
04- (E. M. Machado de Assis-D27,D23)  
Em uma sorveteria, os preços estão indicados numa tabela: 
 

 
Márcia pediu um sorvete de duas bolas com cobertura. Quanto ela vai pagar? 
      

 (A)  R$ 3,00     (B)     R$ 2,30      (C) R$ 2,80          R$ 2,00 
 

 
05- (E. M. Pingo de Gente-D1)  
Considerando o desenho, observe os estabelecimentos próximos da Escola Pingo de Gente.  

 
   Dentre eles qual está localizado mais longe da escola?   
(A) Mercado        (B) Bar do salgado        (C)  Padaria          (D)     Sorveteria 
 
06- ( E. M. Pingo de Gente-D3) 
Os alunos do 5º ano estão trabalhando com embalagens de alguns produtos. Carlos trouxe a 
embalagem de creme dental. 
 Observe a figura geométrica da embalagem aberta: 
 
 

 
 
 
 
 
 As figuras geométricas representadas na figura da embalagem são: 

(A)  Quatro retângulos e dois quadrados            (B)  Quatro quadrados e dois retângulos  
(C) Quatro círculos e um retângulo                     (D)  Quatro triângulos e dois retângulos 
 
07- ( E. M. Ministro Marcos Freire-D2)  
Qual das figuras abaixo representa a planificação de um cubo? 

(A)   (B)   (C)   (D)  
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08- ( E. M. Prof.João de Lima- D28) 
 Observe o gráfico e leia o texto: 

 
Este gráfico mostra a quantia que entrou no caixa na banca de jornal do Marcelo, a cada dia, 
durante uma semana. 
Quantos reais entraram no caixa nos três primeiro dias da semana? 

(A)640 reais.       (B )420 reais.       (C)460 reais.        (D )680 reais. 
 

09- ( SEMEC-D21)  
Pedro pretende presentear sua filha com uma bicicleta, fez uma pesquisa em diversas lojas e 
observou que a loja X oferecia o melhor desconto,  como está representado abaixo: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
De acordo com desconto oferecido 
podemos dizer que: 

(A) ele pagará  a menos ao valor da 

bicicleta. 

(B) ele pagará  a mais ao valor da 

bicicleta. 

(C) ele pagará  a menos ao valor da 

bicicleta. 

 (D)ele  pagará       a mais  ao valor da 

bicicleta

 
 
10- (SEMEC-D22)  
A distância entre a casa de Rita e a Escola que ela estuda é de 2 Km. Para ir à escola Rita 
passa pela casa de Fernanda 0,8Km de distância de sua casa e na casa de Tiago 1,2Km 
distante de sua casa, como mostra a figura: 

 
Analisando a figura acima é correto afirmar: 
(A) A casa de Fernanda está localizada no ponto B. 
(B) A casa de Fernanda é a mais próxima da escola. 
(C) A casa de Tiago está localizada no ponto B. 
(D) A  casa de Tiago é a mais próxima da casa de Rita. 
 
11- ( SEMEC-D6) Observe os objetos e diga  qual deles se aproxima de 1 metro: 

 
(A) Item A. 
(B) Item B. 
(C) Item C. 
(D)  Item D. 
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BLOCO III – LÍNGUA  PORTUGUESA 
 
 
01-(E.M. Arco Íris-Polo –D-03) - Texto 
                              
Meninos e meninas 
Não olhem raça, cor ou religião 
Bons amigos valem ouro 
Amizade é um tesouro 
Guardado no coração.    (Cultura Popular) 
 
“A amizade é um tesouro”. A frase que exprime o significado do verso é: 
( A )Amizade vale dinheiro.                                        ( B ) Quem tem dinheiro tem amigos. 
( C ) Amizade é muito difícil de se encontrar.            ( D ) Amizade tem muito valor. 
 
02-(E.M.Arco Íris-Polo –D-03) - Texto 
 
O cara desceu do táxi e avistou um homem do outro lado da rua. Examinou-o e aproximou-
se, foi logo dizendo: 
___ Valdomiro, como você mudou! Era gordo, está magro. Era alto, está baixo. Era careca, 
está cabeludo. Você mudou muito, hein? 
O homem incomodado com a importunação, disse: 
___ Qual é, cara! Meu nome é Claudinei. 
Sem assumir que havia cometido um engano, o outro exclamou: 
___ Nossa! Você mudou até de nome!                                  (Anedota Popular) 

 
No texto acima encontramos  traço de humor no trecho: 
( A )Valdomiro, como você mudou.              ( B ) Nossa! Você mudou até de nome! 
( C ) Era gordo, está magro.                        ( D ) O homem incomodado com a importunação. 
 
03-(E.M. Profª Efantina de Quadros –D-01) – Leia o texto e responda. 

As placas de trânsito, por meio de seus desenhos, formas e cores, transmitem 
mensagens importantes que visam orientar os motoristas e os pedestres como devem se 
comportar no trânsito. 
 

Com base no texto, assinale a alternativa correta:  
(A) Os desenhos, formas e cores das placas de trânsito visam enfeitar a cidade. 
(B) Os desenhos, formas e cores das placas de trânsito visam orientar somente os 
motoristas. 
(C) Motoristas e pedestres devem obedecer à sinalização. 
(D) As placas de trânsito transmitem mensagens que podem ou não ser obedecidas pelos 
motoristas e pedestres. 

 
04-(E.M.Profª Efantina de Quadros –modificada D-01) – Leia o texto. 
O gato 
Com um lindo salto    
Lesto e seguro 
O gato passa 
Do chão ao muro 
Logo mudando 
De opinião 
Passa de novo 
Do muro ao chão 
E pega corre 
Bem de mansinho 
Atrás de um pobre 
De um passarinho 

Súbito, pára 
Como assombrado 
Depois dispara 
Pula de lado 
E quando tudo 
Se lhe fatiga 
Toma o seu banho 
Passando a língua 
Pela barriga. 

Vinícius de Moraes 
 

 
Em qual dos versos do poema há uma opinião? 
(A)  “Com um lindo salto”.                  (B) “O gato passa”.      
 (C)  “Do muro ao chão”                     (D) “Toma o seu banho” 
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05-(E.M.Profª Efantina de Quadros –modificada D-11) – Leia a crônica. 
GENTE PEQUENA TAMBÉM  PARTICIPA 

HAVERÁ ÁGUA QUANDO A GENTE FICAR VELHO? 
 O meu amigo Marcelo está superpreocupado. É que ele leu que, do jeito como a gente 
trata a água do planeta, pode ser que, no futuro, quando ele ficar velho, não exista mais 
nenhuma gota de água. 
 De água limpa, pelo menos... 
 Eu não entendo muito sobre esse assunto, mas acho que ele tem razão de ficar 
preocupado. 
 Você já andou por aí e viu como as pessoas desperdiçam água? 
 É um tal de ficar lavando o carro com a mangueira ligada o tempo todo, ou então 
lavando quintal, como se o chão fosse um lugar que devesse ficar limpo como um prato em 
que a gente fosse comer. 
 O pior é quando você passa pelas avenidas marginais e vê o monte de porcaria que 
as fábricas jogam na água, como se os rios fossem assim uma enorme privada, em que elas 
pudessem jogar toda a porcaria que fizessem sem nem ligar. 
 O mar? Puxa, há dias que você vai até lá, e o mar mais parece um lixão! 
 
O que é que as pessoas estão pensando? Será que elas acham que coisas como água 
nunca acabam? Pois acabam, sim! 
 Essas pessoas, especialmente as crianças já grandinhas, parecem que não estão 
nem um pouco preocupadas com o mundo que vai ficar para a gente... 
 Eu não quero um mundo seco e um monte de cocô no lugar dos rios! Já imaginou?! 

 Fernando Bonassi. Vida da gente. Belo Horizonte: Formato, 1999, p. 19 
 
O narrador também manifesta uma opinião a respeito do assunto. Assinale a alternativa que 
corresponde a essa opinião:  
 
(A) ...quando você passa pelas avenidas marginais… (linha 8) 
(B) …o monte de porcaria que as fábricas jogam na água,…(linha 8,9) 
(C) É um tal de ficar lavando o carro com a mangueira ligada o tempo todo.(linha 6) 
(D) Eu não quero um mundo seco e um monte de coco no lugar dos rios.(linha 16 
 
06- (E.M.Prof. João de Lima Paes –D-04) –Veja a tirinha. 

 
Fonte: www.picasa.com.br 

 
No primeiro quadrinho, o Cebolinha pensou em tomar o sorvete. Ao usar a expressão “Pode 
tlazer o meu agola!” ele deu a entender que: 
(A) A Magali tomaria o sorvete devagar         (B) Não seria incomodado pela Magali. 
(C)Poderia tomar o sorvete sossegado.        (D) Magali adora sorvete de morango. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.picasa.com.br/


 

 

07- (E.M.Prof. João de Lima Paes – modificada-D-03) –Leia com atenção a tirinha e 
responda. 

 
Fonte:www. picasa.com.br 

Segundo a tira a expressão `` droga!´´, indica que a personagem: 
(A) está alegre     (B) é amável.    (C) está irritada.        (D)  é gentil. 
 
 
08- (E.M.Prof. João de Lima Paes – modificado D-03) –Texto. 
Pau de arara   

                                 
Quando eu vim do sertão, seu moço,  
Do meu Bodocô                                                                      
A malota era um saco                                                              
E o cadeado era um só gonguê                                                
Só trazia coragem e a cara                                                      
viajando no pau- de- arara 
Eu pensei mas aqui cheguei. 

 
Trouxe um triângulo  
Trouxe um gongê no matolão                         
.Trouxe a zabumba dentro do metolão                 
Xotê, maracatu e baião                                             
Tudo isso eu trouxe 
No meu coração 
( Guio de Moraes e Luiz Gonzaga) 

 
Vocabulário: 
Bodocô: município de Pernanbuco 
malota: mala pequena 
gonguê: agogô de uma só campânula          
matolão: o mesmo que malotão; mala grande 
 
No texto, o termo “pau- de –arara” é usado para fazer referência : 
(A) ao município  de Pernanbuco Região do Nordeste. 
(B) a uma brincadeira. 
(C) a um meio de transporte. 
(D) a uma cultura que o povo tem de tirar araras em paus. 

 
09-(E.M.Ministro Marcos Freire- D-03) - Leia a tira a seguir, de Ziraldo, e responda 

 
No 3º quadrinho da tira acima, a expressão “compartilhar” indica 
( A ) disputa .     ( B ) competição.       ( C ) dividir.     ( D ) trocar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

10-(E.M. Arco Iris –Polo –D-13)  -O traço de humor na tirinha está 

 

( A ) na indiferença de Cebolinha.                   
( B ) na  preocupação de Cebolinha. 
( C ) na preguiça de Cebolinha em ajudar.   
( D ) ao invés de ajudar Cebolinha preferiu fechar a boca do Cascão. 
 

11- (E.M. Arco Iris –Polo –D-09)   Leia este anúncio. 

 
A finalidade principal do texto é: 
( A )  relatar a existência do acampamento. 
( B ) descrever o acampamento. 
( C ) divulgar a existência do acampamento e conquistar hóspedes para ele. 
( D ) convencer os leitores de que lá é o melhor lugar para se viver. 
 
 

BLOCO IV – LÍNGUA  PORTUGUESA 
 
01-(E.M.Machado de Assis -Polo-D-08) – Texto 
               Pardalzinho 
       O pardalzinho nasceu livre. 
       Quebraram-lhe a asa 
       Sacha lhe deu uma casa. 
       Água, comida e carinhos 
       Foram cuidados em vão; 
       A casa era uma prisão, 
       O pardalzinho morreu 
       O corpo Sacha enterrou 
       No jardim, a alma, essa voou 
       Para o céu dos passarinhos. 
                       Bandeira Manuel. Poesia completa e prosa, Rio de Janeiro. Nova Aguilar 
1983, p. 265. 
     A frase que expressa opinião é:   

(A) “Quebraram-lhe a asa”.                                   (B) “A casa era uma prisão”.  
(C) Sacha lhe deu uma casa.                               (D) O pardalzinho morreu. 

 
 



 

 

02-(E.M.Ministro Marcos Freire- D-06) -  Leia a letra de uma canção de autoria de Toquinho 
e Elias Andreato 

 

 
O tema central da canção Imaginem é 
( A ) a paz. 
( B ) a guerra. 
( C ) a natureza. 
( D ) os animais. 

 
 
 
03-(E.M.Ministro Marcos Freire- D-06)- Leia o poema de Sidônio Muralha e responda a 
questão a seguir 
Pássaro livre 
Gaiola aberta. 
Aberta a janela. 
O pássaro desperta, 
A vida é bela. 
 
A vida é bela 
A vida é boa. 
 
Voa, pássaro, voa. 
 
A dança dos pica-paus. Rio de Janeiro: Nórdica, 1985.

. 
O principal assunto do poema é: 
( A ) a vida.                ( B ) o pássaro.          ( C ) a liberdade.            ( D ) o voo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

04-(E.M.Ministro Marcos Freire- D-09) - Texto 

 

 
O objetivo principal do texto é 
( A ) divertir. 
( B ) moralizar. 
( C ) transmitir conhecimento. 
( D ) orientar. 

 
05-(E.M.Ministro Marcos Freire- D-05)- Observe a pintura a seguir, de Norman Rockwell 

 

 
Nela o homem se retrata 
( A ) fielmente. 
( B ) com alguma mudança. 
( C ) totalmente diferente. 
( D ) mais velho. 

 
 
 
06- (E.M.Pingo de Gente-Polo- modificada- D-10) –  Leia o texto e responda a questão. 
Ele é bem bacana. É show este dicionário brother, não sirva de bóia nem seja prego, não 
fique cabrero porque o mar não está flat hoje, os drops estão sinistros. Não seja maroleiro, 
nem paraíba, seja um pro irmão e vai no Lip . 
 As palavras  grifadas representam uma linguagem. 
(A) jovem.      (B) velha.     (C) infantil.        (D) adulta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

07-(E.M.Ministro Marcos Freire- D-05)- Leia o texto abaixo do cartunista brasileiro Jean 
Galvão. 
 A Declaração Universal dos Direitos da Criança garante às crianças o direito à educação, o 
direito de não trabalhar e não ser explorado, o direito à alimentação e a cuidados médicos. 
Será que esses direitos vêm sendo respeitados em nosso país? 
 

  

As palavras escritas no cartum se referem 
( A ) aos deveres das crianças carentes. 
( B ) aos direitos das crianças carentes. 
( C ) aos deveres de todas as crianças. 
( D ) aos direitos de todas as crianças. 
 
08- (E.M.Brincando de Aprender- D-07) - texto 

Rio tem dois tiroteios em menos de 2 horas.    
Dois tiroteios em bairros de classe média aconteceram ontem, no Rio, em menos de 

duas horas. 
Moradores da Tijuca (zona norte) presenciaram, por volta das 12 horas, a ação de 

ladrões na frente de um shopping Center. Vários tiros foram disparados, e uma mulher foi 
ferida levemente. Em Botafogo (zona sul), pedestres e clientes de uma clínica entraram em 
pânico quando ladrões atiraram na rua, durante a tentativa de assalto. 

                                                                 Folha de São Paulo – Cotidiano 4/2/1999  
A expressão “em menos” usada na notícia sugere: 
(A) Que no Rio de Janeiro há menos tiros. 
(B) Uma relação entre a quantidade de tiroteios e o pouco tempo em que eles ocorreram. 
(C) Ladrões estão atirando cada vez menos. 
(D) Que por volta do meio dia ocorrem menos tiros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

09-(E.M.Luis Claudio Josué-modificada-D-01)- Leia a tirinha e responda a questão. 
 

 
A expressão “mais”, no 1º quadrinho da tirinha, indica 

(A) preferência             (B) alternância              (C) oposição                  (D) adição 
 
 
10- (E.M.Pingo de Gente-Polo D-15) – Texto 

1º texto        
  Obscurus Kamerus, o 
mostro da escuridão 
  Obscurus se manifesta 
quando você  apaga  a  luz.  
       Gira, rodopia e  
esvoaça pela escuridão. 
       Tudo no  quarto se  
torna assustador, 
apavorante. 
        Mas é  só você  
acender a luz que ele sai 
correndo e  se esconde, e 
tudo volta ao normal. 
Obscurus Kamerus é  um 
daqueles velhos monstros 
que não fazem mal  a  
ninguém . Você pode até  
adotá-lo. Ele nunca vai 
parar de  fazer a  ronda 
noturna, mas , quando você 
estiver acosttumado com 
ele, é só dizer “ boa  noite, 
Obscurus” , virar para o lado 
e  dormir. 
   ( Pequeno manual de 
mostros caseiros, Stanislav          
Marijanovic) 

2º texto         
 O Cupidoide 
                 O destino de todo 
cupidoide é  apaixonar-se 
violentamente.Seu rabo 
possui uma seta, a qual está 
embebida da essência 
divina do amor.Como seu 
rabo é curvado, ele  sempre 
espeta a  si mesmo. A 
característica deste veneno 
é  que a pessoa se  
apaixona pela  primeira 
coisa que vê, seja ela o que 
for. Assim, temos inúmeros 
casos de cupidoides 
apaixonados por pedras, 
caixinhas de fósforos, 
tampinhas  de refrigerante , 
moedas, ou mesmo por 
pontes, automóveis. E 
como, na maioria dos casos, 
ele dificilmente tem o seu 
amor correspondido, o  
cupidoide é um espécime 
terrivelmente amargurado. 
(A criação das Criaturas, de 

Tacus. São Paulo: 
Ibrasa;1985) 

 

3ºTexto:  
  Borbo-Íris 
 
          Essa gracinha de  
criatura é parecidíssima 
com  a borboleta branca, 
amais rara que existe. Só há 
uma Borbo-Íris em todo  o 
mundo e  ela costuma dar o 
ar da  graça depois de uma 
chuva de verão. Se está 
imóvel , suas asas exibem 
todas as cores do arco-íris . 
Mas, quando alça  vôo, a s 
cores se misturam, ela fica 
inteirinha branca. 
 
(Zoomágicos, de João A. 
Carrascoza. Belo Horizonte, 
1997) 
 
 

 

 Os  três textos acima  possuem características em comum, pois os três  descrevem:  

(A)  seres imaginários.           (B)  seres noturnos.       

(C)  seres humanos.              (D)  seres malignos. 

 
 
 



 

 

 
11-(E.M.Luis Cláudio Josué-D-01)- Leia o texto, e responda as questões com informações 
referentes a notícia. 

 
Qual é o fato relatado pela notícia? 
 
( A ) Uma vaca escapou do curral.             ( B ) Uma vaca escapou da mata. 
( C ) Uma vaca escapou do matadouro.     ( D ) Uma vaca escapou do pasto. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


