
5º ANO - LISTA 1

QUESTÃO 01

A figura abaixo é um fragmento do mapa do Brasil. Nela,
a localização do estado de Goiás é indicada por B2. Desta
forma, a identificação do estado de São Paulo é:

D1 - Identificar a localização/movimentação de objeto
em mapas, croquis e outras representações gráficas. 

QUESTÃO 02

(Prova Brasil) A figura abaixo mostra um teatro onde as
cadeiras da plateia são numeradas de 1 a 25.

Mara recebeu um ingresso de
presente que dizia o seguinte: 

“Sua cadeira está localizada

exatamente no centro da

plateia”.

A) A3 

B) C1 

C) B3 

D) C2 

Qual é a cadeira de Mara? 

(A) 12 

(B) 13 

(C) 22 

(D) 23 

Um aluno está de frente para essa estante. Nessa
posição, o livro de Música é o terceiro a partir de sua:

(A) esquerda, na prateleira do meio.

(B) direita, na prateleira de cima.

(C) esquerda, na prateleira de cima.

(D) direita, na prateleira do meio.

QUESTÃO 03

Maria colocou um bolo para assar na hora indicada no
relógio da figura seguinte.

QUESTÃO 04

(Prova Brasil) O desenho a seguir mostra uma estante
onde são guardados diversos livros.

O bolo ficou pronto em 35 minutos. Que horário o
relógio indicava quando o bolo ficou pronto?

(A) 11 horas 50 minutos.

(B) 11 horas 10 minutos.

(C) 12 horas 10 minutos.

(D) 13 horas 10 minutos.



QUESTÃO 05

Três carros movimentam-se numa rodovia.

QUESTÃO 08

(SAERJ) Veja abaixo o tabuleiro de um jogo.

QUESTÃO 09

O brinquedo preferido de João está no seu lado esquerdo.
Qual é o brinquedo preferido de João?

QUESTÃO 10

Observe na figura abaixo, o caminho percorrido por
Tiago. Ele saiu do ponto A e chegou ao ponto B.

QUESTÃO 06

Observe o parque de diversões representado abaixo. 

Depois de algum tempo, podemos afirmar que:

(A) O carro A vai cruzar com os carros B e C.

(B) Os carros B e C estão se movimentando em

direções opostas. 

(C) O carro A está se aproximando do posto de gasolina.

(D) O carro C está se movimentando na mesma direção

que o carro A. 

O símbolo que está entre          e

(A) 

(B)

(C) 

(D) 

Assinale a alternativa que mostra a localização do
carrossel.

(A) N3.

(B) P3.

(C) N2.

(D) P2

(A) Peteca

(B) Pipa

(C) Bola

(D) Bicicleta

QUESTÃO 07

Ana fez o desenho de algumas ruas de seu bairro,
próximas à sua casa. Localizou sua casa e marcou-a
com seu nome. Localizou também a casa de quatro
amigas e marcou-as com o nome de cada uma. Veja
abaixo o que ela fez. 

A casa que fica mais próxima à casa de Ana é a de
sua amiga:

(A) Carla

(B) Laura.

(C) Lúcia.

(D) Maria. 

Como ele fez para chegar ao ponto B?

(A) Avançou 6, girou para a esquerda, avançou 4.

(B) Avançou 5, girou para a direita, avançou 3.

(C) Avançou 5, girou para a esquerda, avançou 3.

(D) Avançou 4, girou para a direita, avançou 2.


