
 

 

 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

 

1. Uma escola recebeu a doação de 3 caixas de 1.000 livros, mais 8 caixas de 100 

livros, mais 5 pacotes de 10 livros, mais 9 livros. Esta escola recebeu:

(A) 3.589 livros 

(B) 3.859 livros 

 

(C) 30.859 livros 

(D) 38.590 livros 

 

2. Carlos fez esta multiplicação, mas apagou o resultado. 

425 

X13 

 

Faça você também a conta. Qual deve ser o resultado? 

 

(A) 5.265 

(B) 5.328 

(C) 5.525 

(D) 5.325 

 

3. As paradas de ônibus de uma cidade são localizadas por números em uma reta 

numérica. 

A figura a seguir representa as paradas, o ponto P indica o número 960 e o ponto U o 
número 1010. 
 

 
 
Em qual ponto está localizada a parada 990, sabendo que a diferença entre o valor de um 
ponto e o valor de outro ponto consecutivo é de 10 unidades? 

 
(A) Q 

(B) R 

(C) S 

(D) T 
 

4. Henrique ficou de férias por 6 semanas. Ao todo, quantos dias Henrique ficou de 

férias? 

(A) 6 

(B) 10 

(C) 42 

(D) 60 

5. Vera comprou para sua filha os materiais escolares abaixo. Quanto ela gastou? 

ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BÁSICA “________________________________” 

PROFESSOR (A)_________________________________________________________ 

ALUNO (A)_________________________________________________________________ 

DATA___/___/____   SIMULADO 5º ANO – NÍVEL 1 

   

   



 
 
 

(A) R$ 22,80  

(B) R$ 31,80  

 

 

(C) R$ 32,80  

(D) R$ 33,80  

 
 

6. No ábaco abaixo, Cristina representou um número: 

 

 
 
Qual foi o número representado por Cristina? 
  

(A) 1.314  

(B) 4.131  

(C) 10.314  

(D) 41.301  

 
 

7. O piso de uma sala está sendo coberto por cerâmica quadrada. Já foram 

colocadas 7 cerâmicas, como mostrado na figura. 

 

Quantas cerâmicas faltam para cobrir o piso? 

 

(A) 7 

(B) 8 

(C) 9 

(D) 1 



 

8. 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. 

 

9. O gráfico abaixo mostra a quantidade de agasalhos recolhidos por cinco turmas de uma 
escola para uma campanha. 

 
 
De acordo com esse gráfico, quantos agasalhos foram recolhidos pela turma do 5º ano nesta 

campanha? 

A) 10 

B) 15 

C) 25 

D) 18 

 

10. Carlos levou para o mercado uma nota de R$ 50,00. Voltou para casa com as notas e 

moedas abaixo. 

   

Quanto Carlos gastou no mercado? 

A) R$ 26,00 

B) R$ 41,00 

C) R$ 49,00 

D) R$ 17,00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



QUESTÕES DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

 
Observe o mapa: 

 
 

11. Os mapas têm grande importância por facilitarem o conhecimento, como podemos utilizá-
lo: 

        

A)  São utilizados somente pela marinha do Brasil 

B) Serve para nossa diversão. 

C)  Serve para localizarmos pessoas, lugares, lagoas, montanhas e rios, etc. 

D)  Os mapas não tem utilidade. 

 
12. Na região Sul tem: 

 
A) 7 Estados 
B) 3 Estados 
C) 9 Estados 
D) 5 Estados 

 
13. O maior Estado Brasileiro é: 

 
A) Sergipe 
B) Pernambuco 
C) Amazonas  
D) Amapá 

 
14. O estado em que você mora fica na região:  
 

A)  Nordeste 

B)  Centro- Oeste 

C) Sul 

D) Sudeste 

 
15. Qual é a capital do Espírito Santo: 
 
A) Brasília 
B) Rio de Janeiro 
C) Vitória 
D) Belo Horizonte 



 

O quadro abaixo mostra alguns estados e suas respectivas capitais e siglas: 
 

 
 

16. De qual região faz parte estes estados: 
 

A) Região Norte 

B) Região Nordeste 

C) Região Sul 

D) Região Sudeste 

 
17. Qual a sigla do estado onde você mora?  
 

A) RJ 

B) SP 

C) BR 

D) ES 

 
18. Para facilitar a administração do Brasil, ele foi dividido em regiões, Estados e 

municípios. O município de Atílio Vivacqua está localizado no Estado: 
 

A) De Minas Gerais 
B) Do Rio de Janeiro 
C) Da Bahia 
D) Do Espírito Santo. 

 

19. Quais os estados que fazem parte da região sudeste: 
 

A) Bahia, Paraná e Rio de Janeiro 

B) Amazonas e Goiás 

C) Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo 

D) Pará e Bahia 

 

A história de algumas das principais epidemias ocorridas no Brasil 

 

A febre amarela foi introduzida no Brasil com a vinda dos navios 
negreiros, causando um surto da doença na cidade de Olinda e se alastrando para o 
interior do estado de Pernambuco, chegando a Salvador em 1685. Mais tarde, em 1849, 
houve uma epidemia originária de um navio vindo de New Orleans e Havana, contagiando 
moradores da cidade do Rio de Janeiro e se alastrando por todo o litoral Brasileiro. A peste 
negra ou peste bubônica surgiu no porto de Santos no estado de São Paulo e em apenas 3 
meses chegou ao Rio de Janeiro (Capital Federal na época). Os primeiros relatos de 

https://www.infoescola.com/doencas/febre-amarela/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/navios-negreiros/
https://www.infoescola.com/historia-do-brasil/navios-negreiros/
https://www.infoescola.com/doencas/peste-negra-bubonica/
https://www.infoescola.com/doencas/peste-negra-bubonica/


epidemias de dengue no Brasil se dão em 1986, nas regiões Nordeste e Sudeste, se 
agravando em 1990 com a introdução do segundo sorotipo (DEN-2) e, mais tardar, em 
2001 com a introdução do terceiro sorotipo (DEN-3). Atualmente a dengue é uma grande 
epidemia enfrentada pela população brasileira, em 2015 chegando a 1.649.008 de casos 
da doença, com um novo caso de dengue a cada 12 segundos. Além da dengue, o Brasil 
enfrenta epidemia de Zika vírus, que foi introduzida na Copa do Mundo de 2014. 

Por Luiz de Oliveira Alves, Graduado em Ciências Biológicas (UNIFESO, 2014) 

Com Base na leitura do texto acima, marque um x nas respondas corretas. 

20. De acordo com o texto o nosso país ao longo de sua história foi marcado por algumas      
epidemias, quais são elas? 

A) Febre Amarela, Peste negra, Dengue, Zika vírus 

B) Febre Amarela, Peste negra, Sarampo 

C) Rubéola, Zica vírus, Catapora 

D) Dengue, Furúnculo, Zica vírus                   

 

21. Os primeiros casos da dengue no Brasil ocorreram no ano de 1986 nas regiões do: 

A) Nordeste e Sudeste 
B) Sudeste e Sul 
C) Nordeste e Norte 
D) Centro Oeste e Norte 

 

 

QUESTÕES DE CIÊNCIAS 

 

Renovável ou não, eis a questão 

 

 

Você sabe como são feitos a gasolina, o cimento e o tecido de algodão? 

Todos eles são feitos a partir de materiais encontrados na natureza. A gasolina, o óleo 
diesel, o asfalto e o plástico são obtidos do petróleo, que é processado em refinarias. O cimento é 
feito com argila e calcário e um pouco de gipsita; as fibras que envolvem a semente do 
algodoeiro formam o algodão, usados para fazer fios e tecidos. 

O petróleo, o calcário, a argila, a gipsita e o algodão são exemplos de recursos naturais, ou 
seja, materiais da natureza que o ser humano utiliza. Alguns recursos naturais, como a água, o 
sal, o barro, a madeira, o cobre, o minério de ferro e outros tantos exemplos são utilizados pelos 
seres humanos desde os tempos remotos.  

Existem recursos naturais renováveis. Um exemplo é o algodão. Depois de ser colhido 
em uma plantação, novos algodoeiros podem ser cultivados e, então, mais algodão poderá ser 
obtido. 

O mesmo acontece com a madeira, um recurso natural muito utilizado em construção, na 
fabricação de móveis, de brinquedos e de papel, por exemplo. A madeira é obtida de árvore.  Se 
as árvores utilizadas na obtenção da madeira forem replantadas, a madeira não acabará. 

Vamos estudar como os recursos naturais têm sido utilizados pelos seres humanos. 

https://www.infoescola.com/doencas/dengue/
https://www.infoescola.com/doencas/zika-virus/
https://www.infoescola.com/autor/luiz-de-oliveira-alves/3284/


Porém nem sempre é assim: há também recursos naturais não renováveis. O petróleo é 
um bom exemplo. Quando todo o petróleo que existe for explorado, este recurso natural acabará. 
O mesmo pode acontecer com vários recursos que existem em quantidade limitada no planeta, 
como o calcário, o minério de ferro, o carvão mineral, entre outros, etc. 

Atividades: 

22. Leia com atenção o texto acima, e marque a resposta certa. 

 

 

A) Algodão, Madeira 
B) Árvores, Rios 
C) Petróleo, Minério de Ferro, Calcário 
D) Barro 

 
23. Segundo o texto marque a resposta certa. 

 

 

A) Vidro, Plástico 
B) Algodão, Rios, Barro, Madeira 
C) Plástico, Gás 
D) Calcário, Asfalto, Gasolina 

 
24. De acordo com o texto, o Petróleo é um recurso natural não renovável que é extraído da 

natureza. Como o Petróleo é transformado em gasolina, óleo diesel, plástico, etc.. 
 

A) É processado por refinarias 
B) Por fábricas 
C) Postos de Gasolina 
D) Nenhuma resposta acima 

 
25. Quando trabalhamos na escola com materiais Renováveis ou Não Renováveis, 

trabalhamos também a conscientização de materiais Recicláveis e Não Recicláveis e da 
importância de nossa contribuição para preservação do meio ambiente. Usando o 
conhecimento que você tem quanto à preservação, quais materiais Recicláveis podemos 
evitar jogar na natureza todos os dias, separando o lixo corretamente? 
 

A) Madeira, Flores, Folhas 
B) Barro, Água, Rios 
C) Plástico, Garrafas Pet, Vidro, Cobre, Papel 
D) Areia, Pedras, Rochas 

 
26. Com base na leitura do texto Renovável ou não, eis a questão, o tecido que é fabricada a 

roupa que vestimos vem de recurso Natural Renovável. De que recurso estamos falando? 
 

A) Minério de Ferro 
B) Sal 
C) Cobre 
D) Algodão 

 

 

 

Recurso não renovável 

Recurso não renovável 



QUESTÕES DE ARTE 

 

Faremos agora uma pequena abordagem das atividades de Arte realizadas em sala e 

também as atividades domiciliares... Escolha uma das alternativas e marque com X a que 

você achar que está correta. 

27. Sobre cores primárias, marque a alternativa correta: 

A) Vermelho, preto e branco são cores primárias. 

B) Preto e branco são cores primárias. 

C) Amarelo, azul e vermelho são cores primárias. 

D) Laranja, roxo e verde são cores primárias. 

E) Apenas o branco é uma cor primária. 

  

28. Observe as imagens abaixo e assinale a alternativa correta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponível em https://pt.scribd.com/doc/229782722/Simulado-de-Arte 

 

QUESTÕES DE INGLÊS 

 

29.  Qual das opções a seguir traduz as palavras abaixo para o inglês 

Manga, Banana, Morango 

A) Banana, Strawberry, Mango 

B) Mango, Watermelon, Banana 

C) Mango, Banana, Pear 

D) Mango, Banana, Strawberry 

 

A) A imagem I representa uma linha 
ondulada. 

B) A imagem III representa uma linha 
pontilhada. 

C) A imagem III representa uma linha curva. 
D) A imagem II representa um em caracol. 

 

 

https://pt.scribd.com/doc/229782722/Simulado-de-Arte


30.  Qual o resultado em inglês da continha abaixo: 

 

 

A) Ten 

B) Twenty-one 

C) Four 

D) Fifity-five 

 

 

QUESTÕES DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Relembrando as atividades de Educação Física realizadas em sala e também as 

atividades domiciliares... responda as questões marcando X na alternativa correta: 

31. Qual brincadeira precisamos do EQUILÍBRIO do corpo para praticá-la. 

 

A) Pique-pega. 

B) Jogo de dama. 

C) Pé de lata. 

D) Queimada. 

32. Quando falamos em FUTEBOL, de qual objeto estamos falando... 

A) Corda. 

B) Bola. 

C) Peteca. 

D) Cesta. 

 

 

QUESTÕES DE ENSINO RELIGIOSO 

 

33.  Marque a alternativa em que se encontram as palavras que completam a frase 

abaixo. 

 

 Com os meus ___________ podemos cultivar o amor e grandes amizades. Para isso é 

muito importante que quando uma pessoa fala a outra saiba _________. Assim cultivamos alguns 

_________ em nossa vida; como o _________ e o ___________. 

 

A) Amigos, ouvir, valores, amor, respeito. 

B) Amigos, obedecer, valores, brigas, amor. 

1+3 = ? 



C) Avós, debater, olhares, perdão, respeito. 

D) Amigos, acreditar, desamores, respeito, amor. 

 

34.  Com base na imagem abaixo, marque a alternativa em que as palavras citadas NÃO 

correspondem a bons valores. 

 

A) Amor, paz, obediência, respeito. 

B) Generosidade, amor, paz, carinho. 

C) Humildade, respeito, amor, bondade. 

D) Ódio, inveja, desunião, fofocas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://brunojornalpontocom.blogspot.com/2014/05/textos-e-mensagens-de-reflexao-para.html 

 

 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 1: D1 e D6 - O disfarce dos bichos 

Você já tentou pegar um galhinho seco e ele virou bicho, abriu asas 

e voou? Se isso aconteceu é porque o graveto era um inseto 

conhecido como “bicho-pau”. Ele é tão parecido com o galhinho, 

que pode ser confundido com o graveto. 

Existem lagartas que se parecem com raminhos de plantas. E há 

grilos que imitam folhas. Muitos animais ficam com a cor e a forma 

dos lugares em que estão. Eles fazem isso para se defender dos inimigos ou capturar outros 

bichos que servem de alimento. Esses truques são chamados de mimetismo, isto é, imitação. O 

cientista inglês Henry Walter Bates foi quem descobriu o mimetismo. Ele passou 11 anos na selva 

amazônica estudando os animais. 

MAVIAEL MONTEIRO, José. Bichos que usam 

disfarces para defesa. FOLHINHA, 6 NOV. 1993. 

35. O bicho-pau se parece com: 

A) Florzinha seca 

http://brunojornalpontocom.blogspot.com/2014/05/textos-e-mensagens-de-reflexao-para.html


B) Galhinho seco 

C) Folhinha verde 

D) Raminho de planta. 

 

36. O assunto principal desse texto é: 
A) Bicho-pau. 

B) O disfarce dos bichos. 

C) Lagartas que se parecem com raminhos 

D) As cores dos animais 

Texto 2: D5- Leia o texto abaixo e marque a resposta correta. 
 

 
37.  Qual é a mensagem desse texto? 

A) Atenção com os animais aquáticos. 
B) Cuidado com a poluição das águas. 
C) É necessário praticar esportes 
D) É proibido nadar nesse local. 

 

Texto2: D9 e D2 SAPO  
O sapo é um anfíbio. Isso quer dizer que ele passa parte da sua vida na água. Quando nasce, 
seu nome é girino: respira por brânquias e nada como peixe. Aos poucos, suas pernas vão 
crescendo, seu pulmão vai se desenvolvendo, e ele passa a viver na terra. Mas, mesmo vivendo 
fora da água, o sapo precisa manter a pele sempre úmida porque também respira por ela. Por 
isso, ele mora sempre perto da água: rio, riacho, lagoa ou brejo. Comida de sapo é verme, larva, 
inseto – e sempre vivos! 
 
38. Esse é um texto serve para: 

A) Informar; 
B) Emocionar; 
C) Divertir; 
D) Ensinar a fazer algo. 

 
39. Na frase: “Isso quer dizer que ele...” A palavra ele se refere ao:  

A) Inseto 
B) Sapo 
C) Peixe 
D) Verme 

 

TEXTO 3: D13 e D14 - Leia a anedota abaixo e, a seguir, responda: 

O cara exibido entrou no bar logo gritando: 

— Tem alguém aqui que quer lutar com um valente? 

— Para azar dele, um sujeito se levantou e aceitou. Era um massa-bruta. Mas o 

exibido não se apertou: 

— E tem algum outro valente que queira lutar com este valente? 



(PINTO, Ziraldo Alves. As últimas Anedotinhas do bichinho da maça. São Paulo: 

Melhoramentos, 1988, p. 21) 

40. O humor desse texto se dá pelo fato de o personagem: 

A) Ser exibido; 

B) Ser valente;  

C) Querer lutar; 

D) Ser esperto. 

41. No trecho: “- Tem alguém aqui que queira lutar com um valente?” O travessão e ponto de 
exclamação foram usados para: 

A) (-) Fazer uma pergunta, (?) indicar que alguém vai falar; 
B) (-) Mostrar emoção, (?) terminar a frase; 
C) (-) Indicar que alguém vai falar, (?) dar emoção à frase; 
D) (-) Representa a fala das personagens, (?) fazer uma pergunta. 

 

TEXTO 4: D5 Leia o texto abaixo. 

 

42. No primeiro quadrinho, a expressão “GRRR!” foi usada para indicar que a menina está 
A) Assustada; 

B) Com medo; 

C) Com pressa; 

D) Irritada. 

 
TEXTO 5: D9 - Querido Marcelo,  
Parabéns por estar estudando mais. As suas notas até já melhoraram! Gostaria que, agora, você 
aumentasse um pouco o tamanho da sua letra. Ás vezes fica difícil ler o que escreve de tão 
pequeno.  
Um beijo da Professora Tereza  
 
43. O texto acima é:  

A) Uma carta. 
B) Um bilhete. 
C) Um poema. 
D) Um convite. 

 
 
 
https://profwarles.blogspot.com/2016/03/5-ano-lingua-portuguesa-simulados.html 

https://pt.scribd.com/document/152255609/simulado-1-Port-5%BA-ano-1 

https://pt.slideshare.net/mobile/aparecidapaulo/d8-5-ano-lp 

Adaptado pelas professoras Marcia Lial e Renata Paganotti 

 

 

 

https://profwarles.blogspot.com/2016/03/5-ano-lingua-portuguesa-simulados.html
https://pt.scribd.com/document/152255609/simulado-1-Port-5%BA-ano-1
https://pt.slideshare.net/mobile/aparecidapaulo/d8-5-ano-lp


PROJETO: PASSEAR? SÓ COM POESIA... AS PRIMAVERAS DO MEU CORAÇÃO. 

A primavera é uma das quatro estações do ano. Ela ocorre após o inverno e antes do 

verão.  Tem início no dia 23 de setembro e termina no dia 21 de dezembro. 

 

Hora de produzir! 

 A primavera é uma estação que ocorre o florescimento de plantas e por isso a natureza 

fica bela, presenteando o ser humano com flores coloridas e perfumadas.  

Olhe a natureza ao seu redor,  a paisagem em sua janela, o colorido do seu quintal...Veja o clima, 

as ávores, as flores que a natureza nos oferece nesta linda estação do ano.  

Transforme todas essas informações em uma linda poesia. Não esqueça que um poema é 

composto por versos e estrofes,  você poderá brincar com as palavras fazendo uso de rimas e 

não esqueça do título. 

____________________________________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 

 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

 

 

 

Fonte das imagens: https://hmjardins.com.br/o-que-plantar-na-primavera/ 

https://www.mundodasmensagens.com/mensagens-primavera/ 

 

 

 

https://www.mundodasmensagens.com/mensagens-primavera/


GABARITO DE RESPOSTAS 

 
Questões Alternativas 

1.  A B C D 

2.  A B C D 

3.  A B C D 

4.  A B C D 

5.  A B C D 

6.  A B C D 

7.  A B C D 

8.  A B C D 

9.  A B C D 

10.  A B C D 

11.  A B C D 

12.  A B C D 

13.  A B C D 

14.  A B C D 

15.  A B C D 

16.  A B C D 

17.  A B C D 

18.  A B C D 

19.  A B C D 

20.  A B C D 

21.  A B C D 

22.  A B C D 

23.  A B C D 

24.  A B C D 

25.  A B C D 

26.  A B C D 

27.  A B C D 

28.  A B C D 

29.  A B C D 

30.  A B C D 

31.  A B C D 

32.  A B C D 

33.  A B C D 

34.  A B C D 

35.  A B C D 

36.  A B C D 

37.  A B C D 

38.  A B C D 

39.  A B C D 

40.  A B C D 

41.  A B C D 

42.  A B C D 

43.  A B C D 
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