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ESCOLA _____________________________________________________________________________ 

Aluno:______________________________         Data:_____/_____/2010      Professor:_____________ 

Apoio – 5° ano 

 

1. Dentre os objetos abaixo qual tem aproximadamente a altura de 1 metro? 

 

 

 

 

 

 

a) caneta 

b) bola 

c) bicicleta 

d) estante 

2.Veja nas marcas de uma régua o comprimento de 1 centímetro.  
 

 
 
 
 
 
 
 
O que mede aproximadamente 4 cm de comprimento?  
a)  Uma caneta.  
b)  Um palito de fósforo. 
c)  Um palito de churrasco. 
d)  Um livro.  
 
3. Dentre os objetos abaixo qual tem aproximadamente a medida de um palmo da mão? 

    
 

a) lápis 

b) caneta 

c) bicicleta 

d) escada 

4). Qual dos objetos abaixo tem aproximadamente 1 metro de comprimento? 
 

 

a)                                b)                                    c)                                                d) 
 
 
 
 
 
5) Quem possui a medida aproximada de 2 metros é: 
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a)      b)      c)         d)   
 

 

6) Henrique  mediu o comprimento do seu 

caderno abaixo, usando uma calculadora. 

 
 

 

Ele encontrou como medida: 

a) 1 calculadora 

b) 2 calculadoras 

c) 3 calculadoras 

d) 4 calculadoras 

7) Observe a figura: 

 
 

Esse instrumento é utilizado para medir qual 
grandeza: 
a) massa 
b) tempo 
c) comprimento 
d) velocidade 
8) A unidade de medida mais apropriada para 

medir o comprimento de uma porta é: 

a) centímetro 

b) metro 

 

9) O mais apropriada para medir o comprimento 

de uma sala é: 

a) uma régua de 30 centímetros 

b) uma trena 

c) o palmo 

d) a polegada 

10) A unidade de medida mais apropriada para 

medir distância de uma cidade Ceará para uma 

cidade de São Paulo é: 

a) o metro 

b) centímetro 

c) quilômetro 

d) segundos 

11) A pessoa na figura está medindo: 

 
a)  sua massa 
b) seu  tempo 
c) seu comprimento 
d) sua velocidade 
c) milímetro 

d) quilômetro 

12. Em uma saca de milho tem 

aproximadamente: 

 
a) 60 quilos 

b) 1500 quilos 

c) 200 quilos 

d) uma tonelada 

13. Regina mediu o comprimento do lápis abaixo, 

usando um clipe. 

 

 

Ela encontrou como medida, aproximadamente: 
a) 2 clipes  
d) 4 clipes 
c)6 clipes 
d) 7 clipes  
14. A unidade de medida mais apropriada para 

medir o comprimento de uma caneta é: 

a) centímetros                b) metros          
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 c) milímetros                d) quilômetros 
15.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. 
16.Vovô Pedro mediu a altura da parede da sala. 
Indique a alternativa que mostra um resultado 
possível dessa medição:  
a) 3 metros  
b) 50 centímetros  
c) 86 metros  
d) 99 centímetros  
17.Qual é o instrumento e a unidade de medida 
mais adequados para medir a largura de uma 
praça? 
a) a trena e o centímetro. 
b) a trena e o metro. 
c) a régua e o quilômetro. 
d) a régua e o metro.                                                                                                                          
 


