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• Expressões numéricas

• Pensamento algébrico

• Problemas com frações

• Porcentagem

• Adição e subtração de frações com denominadores diferentes

• Multiplicação e divisão de frações

• Ordenação dos números decimais

• Problemas envolvendo números decimais

• Simetria

• Unidades de medida de massa

• Unidades de medida de capacidade

• Unidades de medida de comprimento

• Perímetro

• Área

• Volume
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EXPRESSÕES NUMÉRICAS

a) Quem é o
dono de cada
pipa?
____________
____________
____________
____________
____________
____________
____________

b) Que número
está na pipa
cujo dono não
conhecemos?
__________ .

2) Ane está brincando de esconde-esconde com 
seus amigos. Cada um se escondeu no lugar 
que tem o número do resultado da expressão 

numérica que o acompanha.
Depois de resolver as expressões, responda:

a)Quem está atrás do carro? _______
b) Onde Fábio está escondido? _____

c) Como você explicaria para Ane o caminho 
que ela deve fazer para encontrar Guto?

__________________________

Fábio

Gabi

Guto

1) Observe a figura e descubra as respostas, resolvendo as expressões:
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3) Na brincadeira de cabra-cega, Ricardo, de olhos vendados, tentou pegar cada um dos seus amigos. Para conhecer a
ordem em que cada amigo foi pego, na brincadeira, precisamos resolver as expressões de a até f. Depois, associe o
resultado de cada expressão matemática (indicado próximo à criança) com o nome das crianças:

a) 5 x 8 + 7 x 7

b) 3 x 15 + 36 : 3

c) 1 + 9 x 16

d) 16 – 3 x 5 + 3 x 3

e) 2 x 16 + 64 : (4 x 4)

f) 17 – 3 x 4 + 32

4) Resolva as expressões a seguir, preenchendo os espaços em branco:

4

1

Agora, responda!
Quem vai ser o primeiro a ser pego?
Quem não vai ser pego?

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

EXPRESSÕES NUMÉRICAS
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PENSAMENTO ALGÉBRICO
1) O que fazem as flechas?

Complete os quadrinhos em branco, observando as flechas:

‘
Atenção!

Em alguns casos, 
precisaremos realizar 
operações inversas.

3) Na figura abaixo, vemos uma balança. No final, em
cada um dos pratos, há uma quantidade de pesos
necessários para que a balança esteja equilibrada.
Quanto vale cada peso (x) na igualdade abaixo?

Rico tem uma certa quantidade de dinheiro. Sua avó lhe
oferece duas opções. A primeira: duplicar seu dinheiro. A
segunda: triplicar seu dinheiro e, em seguida, tirar 7 reais.

Qual a melhor opção para Rico? Mostre como você
pensou esse desafio.
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Operação Operação inversa

adição subtração

subtração adição

multiplicação divisão

divisão multiplicação

2)

Teste, com valor menor, maior ou igual a R$ 7,00.
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6) Responda as perguntas a seguir. Lembre-se: objetos
iguais têm “pesos” iguais.

a) Se você tirar uma garrafa de cada prato da balança,
ela continuará em equilíbrio? ___________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________.

b) E se retirar um copo de cada prato? _____________

__________________________________________

c) Complete a igualdade:

• 3 garrafas + 1 copo = __________________________

d) Para a balança seguinte ficar também em equilíbrio,
quantos copos devo colocar no outro prato?

5

4) Quantos quilogramas deve conter o objeto desconhecido 
em cada caso?

5) Considere a sequência abaixo e responda:

a) Se continuássemos a representar a sequência, qual seria 
a próxima figura? _________

b) Qual o elemento dessa sequência que se encontra na 
17.ª posição? _______________

c) O que podemos dizer sobre as posições ocupadas pelas 
borrachas na sequência?_______________________

d) Que figura ocupa a 80.ª posição?__________________

PENSAMENTO ALGÉBRICO
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PROBLEMAS COM FRAÇÕES

Observe e responda:

Vamos considerar essa figura como uma pista de
corrida. O ponto A é o início e o ponto B é o
término da pista. Nessas condições, responda:

a) Em quantas partes iguais a pista foi dividida?
__________________________________________

b) Cada uma dessas partes representa que fração
da pista? __________________________________

c) Quem saiu do ponto A e chegou ao ponto P
percorreu que fração da pista?____________

d) Quem saiu do ponto A e chegou ao ponto Q
percorreu que fração da pista? ____________

e) Quem saiu do ponto P e chegou ao ponto Q
percorreu que fração da pista? ____________

f) Quem chegou ao ponto Q ainda precisa
percorrer que fração da pista para chegar ao
final da pista? ____________________________

g) Quem saiu do ponto A e chegou ao ponto B
percorreu que fração da pista? _______

Jogo: O Enigma das Frações.
http://revistaescola.abril.com.br/matema

tica/pratica-pedagogica/enigma-
fracoes-424205.shtml

clipart

Pixabay.com

multirio

Nicolas adorava passear no sítio do vovô Justino para nadar
na cachoeira.
• Nicolas saiu em direção à cachoeira e andou do caminho.

Pinte de verde a casa onde ele passou.
• Partindo dessa casa, ele avançou de todo o caminho.

Pinte de azul a casa onde ele parou.
• Nicolas recuou do caminho todo. Circule a casa em que

ele parou.
• A partir da casa em que ele parou, Nicolas avançou de

todo o caminho. Pinte de vermelho a casa em que ele
parou.

• A seguir, Nicolas recuou de todo o caminho . Circule a
casa em que ele parou.

• A partir desta última posição, quantas casas ainda faltam
para Nicolas chegar à cachoeira?

1
10

1
5

5
10

3
12

1
6
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BOI

7

CA
SA

CO

CASACO

AULA

URNA

1. Carmem saiu de sua casa com dinheiro no bolso. Gastou
e ficaram 10 reais. Com que quantia saiu de casa?

2. Na minha sala de aula há 25 estudantes, dos quais são
meninas. Quantos são os meninos e as meninas da sala?

3. Qual é a altura de Jaime se de sua altura vale 30 cm?

4. Um livro tem 132 páginas. Leda já leu 7/11 desse livro.
Quantas páginas ela já leu desse livro?

5. Uma escola tem 54 professores. Desses, 5/9 são do sexo
feminino. Quantas professoras há nessa escola?

6. Em uma corrida de Fórmula I, 26 carros iniciaram a corrida.
Desses carros, 4/13 abandonaram a corrida por defeitos
mecânicos. Quantos carros terminaram a corrida?

5
6

3
5

PROBLEMAS COM FRAÇÕES
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10. Observe as figuras abaixo e responda:

a) Quantos cubos existem:
- Na figura 1? ______________
- Na figura 2? ______________
- Na figura 3? ______________

b) Quantos cubos são cinzentos:
- Na figura 1? ______________
- Na figura 2? ______________
- Na figura 3? ______________

c) Que fração dos cubos foi pintada de cinza:
- Na figura 1? ______________
- Na figura 2? ______________
- Na figura 3? ______________

11. Há 300 degraus em um farol. Uma pessoa sobe           
dos degraus e, depois, sobe mais 25 degraus antes de 
parar para tomar fôlego. Quantos degraus ela subiu antes 
de parar?

7. Aos alunos de um colégio são dadas uma das duas opções
para as atividades de Educação Física: basquete ou vôlei.
Sabe-se que 5/13 dos alunos se inscreveram para o
basquete e 160 alunos se inscreveram para o voleibol.
A partir desses dados, responda:

a) Que fração dos alunos se inscreveu para o voleibol?

-------------------------------------------------------------------------

b) Quantos alunos se inscreveu para o basquete?
______________________________________________

c) Quantos alunos há nesse colégio?
______________________________________________

8. Um reservatório tem ¾ de sua capacidade preenchida por
um líquido. Se ainda faltam 2 700 litros para encher,
totalmente, o reservatório, qual é a capacidade total desse
reservatório?

9.O mostrador de gasolina de um carro mostra que o tanque
está cheio até de sua capacidade . Se o tanque está com
48 litros de gasolina, quantos litros de gasolina cabem, ao
todo, no tanque desse carro?

8

4
5

PROBLEMAS COM FRAÇÕES

56
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25                     0,25
43                  0,43

Além disso, se 14% da figura está pintada de azul,
podemos dizer que 0,14 da figura está pintada de azul.
Assim, 18% ou 0,18 da figura está pintada de vermelho,
________% ou _________ da figura está pintada de verde
e ________% ou _________ da figura está em branco.

Após pintar de verde, indique que porcentagem da figura 
está em branco? ________________________________

Na loja do Sr. Moisés, de cada 100 artigos escolares
vendidos, 25 são lápis, 35 são cadernos, 22 são borrachas
e 18 são caixas de lápis de cor.
Complete a tabela com a fração, a forma decimal e a
porcentagem que representa essa situação.

9

CALCULANDO PORCENTAGENS...

Observe a figura abaixo e responda:

a) Quantos quadradinhos formam a figura? ______________

b) Quantos são azuis? ________. Portanto, _______% da 
figura está pintada de azul.

c) Quantos são vermelhos? ________. Portanto, _______% 
da figura está pintada de vermelho.

Quando falamos 
em porcentagem, 
estamos fazendo 
referências a um 
grupo de 100.

Utilize a figura anterior e 
pinte de verde 25% da 

figura.

ARTIGO FRAÇÃO FORMA DECIMAL FORMA DE 
PORCENTAGEM

Lápis

Caderno 0,35

Borrachas 22%

Lápis de cor
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Represente as frações na forma de porcentagem:

a)                                            b) 

c)                                            d) 

Represente as porcentagens em forma de fração. Depois, 
simplifique até se tornar uma fração irredutível.

a) 40% =

b) 8% =

c) 75% =

d) 10% =

Calcule o valor de cada situação a seguir:

a) 20% de 300 bombons = ____________________________

b) 50% de 400 reais = ________________________________

c) 80% de 3 200 pessoas = ___________________________

d) 10% de 40 moedas = ______________________________

10

Observe as figuras abaixo e represente a parte colorida na 
forma de fração e de porcentagem: 77

100


9
100



3
4


1
5


CALCULANDO PORCENTAGENS...
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1. Em uma padaria, foram vendidos dos pães produzidos.
Qual a porcentagem que representa essa fração?

(A) 10% (B) 12% (C) 20% (D) 50%

2. Um comerciante vende um produto de limpeza por R$ 75,00
(setenta e cinco reais). O pagamento foi feito em dinheiro. O
comerciante dá um desconto de 15%. Qual o valor cobrado?

3. De acordo com uma pesquisa, o brasileiro gasta, em média,
por mês, 21% do orçamento com alimentação e bebida, 11%
em transporte, 17% em habitação, 6% em saúde, 10% em
serviços e tarifas públicas. O restante é direcionado para outros
gastos.

a) Qual a porcentagem direcionada para outros gastos?

b) Uma pessoa que ganha R$ 900,00 mensais gasta, em
média, por mês:

• __________ em alimentação e bebida
• __________ em transportes
• __________ em habitação
• __________ em saúde
• __________ em serviços e tarifas
• __________ em outros gastos

4. Qual a sua matéria preferida?

RESPOSTA DADA PELOS 100 ALUNOS DA ESCOLA

Qual a matéria que corresponde a 25% da preferência?
(A) Educação Física.
(B) História.
(C) L íngua Portuguesa.
(D) Matemática.

5. Patrícia foi a uma loja de eletrodoméstico e deparou-se
com o seguinte anúncio:

Patrícia comprará o refrigerador à vista. Qual o valor do
desconto que ela receberá com essa promoção?
(A) R$ 180,00.
(B) R$ 250,00.
(C) R$ 450,00.
(D) R$ 550,00.

11

PROBLEMAS ENVOLVENDO PORCENTAGEM
1
2

MATÉRIA PREFERIDA NÚMERO DE ALUNOS

LÍNGUA PORTUGUESA 11

MATEMÁTICA 09

GEOGRAFIA 05

HISTÓRIA 25

EDUCAÇÃO FÍSICA 50

REFRIGERADOR BIPLEX FROST FREE 163 LITROS
A PRAZO: R$ 1.800,00 (EM 10 X R$ 180,00)

À VISTA : DESCONTO DE 25%.
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9. 

Calcule o valor de cada peça com desconto:

12

6. Em uma lagoa, havia 400 patos. No final de semana, 30%
desses patos foram transferidos para outra lagoa. Calcule
quantos patos foram transferidos.

(A)200 patos.
(B)140 patos.
(C)120 patos.
(D) 12 patos.

7. Em uma cesta, havia 20 laranjas. Dessas, 5% estragaram. Quantas
laranjas estavam estragadas?

8. O preço normal de uma jaqueta é R$ 240,00. Como Juliana
pagará com cartão de crédito, o vendedor lhe informou que teria
que acrescentar juros de 10%.

a) Qual o valor que foi acrescido ao preço da jaqueta?

b) Qual o valor da jaqueta comprada por Juliana?

Este espaço é seu...

PROBLEMAS ENVOLVENDO PORCENTAGEM
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2. Como na atividade anterior, inicie pintando os quadrados.
Depois, realize o cálculo:

Pinte     de vermelho.      Pinte    de azul.       

Agora, resolva essa operação realizando os cálculos:

Calcule:

Pinte   de vermelho 

e    de azul.

13

OPERAÇÕES COM FRAÇÃO
(DENOMINADORES DIFERENTES)

a) Pinte      de vermelho.     b ) Pinte     de azul.1
2

1
3

c) Pinte      de vermelho       
e     de azul.

1
21

3

1. Faça o que se pede em cada circunferência:

Na letra c, foram pintados, ao mesmo tempo, e da

circunferência. Ao somar as partes coloridas, percebemos que

foram coloridos, no total, da circunferência.

Para efetuarmos uma adição ou uma subtração de frações,
que têm denominadores diferentes, devemos reduzi-las a um
mesmo denominador. Para isso, podemos usar o conceito de
frações equivalentes.

1
3

5
6

1

1

1 2 2
3 3 2 6

2

1 1 3 3
2 2 3 6

1 ?

3

?

6

2 3

66
5

 


 














Observe! 
Buscamos uma 

fração equivalente 
para cada parcela.

1
2 1

4

1
2

1
4

1 1
2 4
 

3 2
4 3


3
4

2
3

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Use frações equivalentes a      e      com denominadores iguais 
a 12.
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1. Encontrando frações equivalentes, reduza as frações a um
mesmo denominador comum:

a)

b) 

c) 

d) 

2. Efetue os cálculos a seguir:

a)

b) 

14

OPERAÇÕES COM FRAÇÃO – ADIÇÃO E SUBTRAÇÃO

8
1,

4
1,

2
1

9
1,

3
1,

6
1

5
9,

2
3,

4
5

5
2,

6
5,

15
4,

10
7


5
2

3
1

11 5
12 8

 

c) 

d) 

e) 

f)

g)

h)


3
2

2
7

7 5
12 18

 

1 5
6 4
 

4 5
5 8
 


3
2

2
3


5
4

10
9

AGORA,
É COM VOCÊ!!!

Reduza as frações ao
mesmo denominador.

Denominador comum 8.

Denominador comum 18.

Denominador comum 20.

Denominador comum 30.
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1. Calcule as adições e subtrações de frações no seu caderno:

2. Encontre o valor de                :

																																						
3. Uma família tem 1/3 de homens, 1/4 de mulheres e o restante são 
crianças. 
a) Que fração representa o total de homens e mulheres dessa família? 

b) Que fração representa o total de crianças?

15

OPERAÇÕES COM FRAÇÃO

N
úm

er
os

 ra
ci

on
ai

s

3 1
5 3

 

4. Em uma partida de futebol, 1/4 dos lugares estava ocupado
por torcedores do time Amarelo, 2/5 estavam ocupados por
torcedores do time Branco e o restante dos lugares estava vazio.
a) Que fração representa os lugares ocupados no estádio?

b) Que fração representa os lugares vazios?

5. Em uma sala, 1/3 dos alunos tem 10 anos, 1/6 tem 11 anos e 
o restante tem 9 anos. 
a) Que fração representa os alunos com 10 e com 11 anos?

b) Que fração representa os alunos com 9 anos?

6. Paulo gastou 2/7 do seu salário em alimentação e 1/10 em 
brinquedos para o Dia das Crianças. Que fração representa o que 
Paulo gastou com alimentação e brinquedos juntos?
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OPERAÇÕES COM FRAÇÃO – MULTIPLICAÇÃO
Clara e Caio ganharam, cada um, uma barra de chocolate de
mesmo tamanho. Clara comeu 2/3 do seu chocolate e Caio
comeu 3/4 da quantidade de chocolate que Clara comeu. Que
fração do chocolate Caio comeu?

Perceba que, para calcular a fração que representa o que Caio 
comeu, fazemos:

Simplificando o resultado, podemos dizer que Caio comeu o
equivalente a:

ou seja, a metade da barra de chocolate.

Quantidade 
que Clara 
comeu.

Quantidade 
que Caio 
comeu.

2 3 2 3 6
3 4 3 4 12


  



6 1
12 2



Na prática, o que acontece é que, em uma 
multiplicação de frações, devemos 

multiplicar os numeradores entre si e os 
denominadores entre si.

Efetue as multiplicações:

O sinal de multiplicação está sendo representado por um
pontinho.
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Observe o exemplo:

Efetue as divisões:

17

OPERAÇÕES COM FRAÇÃO – DIVISÃO

Aproveite para colorir!

3 5 3 21:
4 7 4

7
5 20

  

													 = 			 	 __________

				 = 				 	 						 		 	 = 

= 																 _________				 										 =   	 	 		 	 	 									 	
= 	 	 	 			 =

					 = 						
	 					 = 	 	 							 	 		
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4. Utilize um dos símbolos >, < ou = de forma a obter
afirmações verdadeiras:

a) 12,001 … 12 000,01

b) 0,22 … 0,220 

c) 87 654 … 9 876

d) 87 … 86,9

e) 3,42 …. 34,2

f) 9,715 … 9,8

g) 0,978…. 0,966 

5. Complete, enquadrando cada um dos números
representados entre dois números inteiros consecutivos:

a) …….. < 2,8 < ………. b) ……….. < 80,02 < ………. 

c) ……… < 0,7 < ……. d) …… < 5,61 < …….. 

e) ……… < 1,9 < ……. f) ……… < 10,5 < ……. 

6. Escreva em ordem crescente:
6,175 6,23 7,25 7,142 7,08 

7. Escreva em ordem decrescente:
6,79 69,7 7,69 79,6 9,67 

1. Na reta numérica abaixo, o ponto indicado pela seta
representa que número decimal?

2. O número decimal, correspondente ao ponto assinalado
nessa reta numérica, é:

3. Considere a seguinte sequência de algarismos: 374508.
Utilize uma vírgula, entre os algarismos dessa sequência, de
modo a obter:

a) um número maior do que 1 e menor do que 10.

b) um número maior do que 10 e menor que 100.

c) um número maior do que 1 000 e menor do que 10 000.

d) o maior número possível.

e) um número maior que 100 e menor que 1 000.

18

ORDENANDO OS NÚMEROS DECIMAIS...
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ORDENANDO OS NÚMEROS DECIMAIS...
8. Siga os padrões em cada reta numérica: 9. Marque, nas retas numéricas, os números decimais 

indicados:

10. Usando os algarismos 0, 3 e 5, escreva:
a) um número compreendido entre 3 e 4:________________

b) um número compreendido entre 0,3 e 0,4: _____________

c) um número compreendido entre 30 e 40: ______________

0,50
0,75

0,05

0,2

0,15

1,4
1,5

0,01
0,02
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6. Quatro amigos foram tomar lanche e comeram 3 mistos-
quentes, 3 baurus e 2 porções de batatas fritas. Tomaram,
também, 2 copos de suco de acerola e 2 copos de suco de
laranja. Depois, repartiram, igualmente, as despesas.

a) Calcule o total da despesa dos quatro amigos:

b) Calcule quanto cada um pagou:

7. Para cobrir a distância entre duas cidades, um automóvel,
abastecido com gasolina, consome 20 litros e, abastecido
com álcool, consome 28 litros. Sabendo-se que o preço da
gasolina é R$ 2,60 e o preço do álcool é R$ 1,50, qual será a
economia, se for utilizado álcool no abastecimento do
automóvel?

1. Um caminhão de entregas transportou uma carga de 8,6
toneladas. Já foram descarregadas 2,45 toneladas. Quantas
toneladas precisam ainda ser descarregadas?

2. Em uma cidade, a temperatura, pela manhã, era de 18,5 ºC. À
tarde, subiu 2,8 ºC. Qual a temperatura, nessa cidade, à
tarde?

3. Uma ciclovia tem 3,8 km de extensão. Lucas e seus amigos
percorreram oito vezes a extensão da ciclovia. Quantos
quilômetros eles pedalaram?

4. Em uma competição de triatlo, os atletas percorreram 1,5 km
nadando, 39,85 km pedalando e 9,75 km correndo. Qual a
distância total percorrida?

5. Carlos comprou 15 envelopes de figurinhas. Sabendo que
cada envelope custa R$ 1,75, quanto Carlos gastou?
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PROBLEMAS ENVOLVENDO NÚMEROS DECIMAIS

Misto-quente 2,90

Bauru 3,10

Americano 4,40

Porção de batata frita 2,70

Suco de laranja (copo) 2,20

Suco de acerola (copo) 2,40

Suco de morango (copo) 2,90
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a) 2 x 10 = 

b) 12 x 100 = 

c) 41x 1 000 = 

d) 3,5 x 10 = 

e) 3,5 x 100 = 

f) 3,5 x 1 000 =

g) 2,35 x 10 = 

h) 2,35 x 100 = 

i) 3,427 x 10 = 

j) 3,427 x 100 = 

k) 3,427 x 10 000 =

l) 2 : 10 = 

m) 8 : 100 =

n) 12 : 10 = 

o) 12 : 100 = 

p) 2 : 1 000 = 

q) 23 : 10 = 

r) 324,5 : 1 000 =

s) 2,3 : 10 = 

t) 2,3 : 100 = 

u) 324,5 : 10 =

v) 324,5 : 100 = 

9. O preço de uma corrida de táxi é formada de duas partes:
uma fixa, chamada “bandeirada”, e uma variável, de acordo
com os quilômetros percorridos. Em Cuiabá, a bandeirada
custa R$ 9,60 e o preço, por quilômetro percorrido, é R$ 3,50.
Quanto pagará uma pessoa que, na cidade de Cuiabá,
percorrer, de táxi, 12 quilômetros?
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PROBLEMAS ENVOLVENDO NÚMEROS DECIMAIS

10. Veja, no quadro abaixo, as ofertas do dia em um
supermercado:

- Leite em pó integral: de R$ 2,70 por R$ 2,20
- Iogurte natural batido: de R$ 2,50 por R$ 2,09
- Queijo minas frescal: de R$ 3,80 por R$ 3,59

Se você comprar uma unidade de cada produto, quanto
economizará?

11. Em um quadrado mágico, a soma dos números de cada
linha, de cada coluna e de cada diagonal deve ser a mesma,
sendo que nenhum destes números se repete. Calcule os
números que deverão preencher, corretamente, os espaços
em branco:

Vamos brincar de quadrado mágico?

Relembrando as operações 
por 10, 100, 1 000 ...

12. Marcos fez compras no valor de R$ 315,78. Ele deu, para 
pagar a compra, R$ 320,00. Quanto recebeu de troco?
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13. Jorge coloriu de cinza parte da malha quadriculada abaixo:

A parte colorida pode ser representada pelo número:
(A) 8,16 (B) 0,2 (C) 0,5 (D) 4,8

14. Paula escreveu vários números no quadro como mostra a
figura a seguir:

Qual dos números escritos no quadro equivale a 1/4?

15. Em uma adição de três parcelas, as duas primeiras
são 7,6 e 3,1. O total dessa adição é 15. Qual o valor da
terceira parcela?
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PROBLEMAS ENVOLVENDO NÚMEROS DECIMAIS

1 . Um tijolo tem 1 kg mais meio tijolo. Quanto temos
em um tijolo e meio?

2. Um pai e seus dois filhos desejam atravessar um rio
e, para isso, contam com um pequeno barco com
capacidade para, no máximo, 80 kg. Como deverá ser
feita a travessia, sabendo que cada filho tem 40 kg,
enquanto o pai tem 80 kg?

Esse espaço é seu...
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1. Os triângulos abaixo têm um ângulo reto. Eles são
chamados de triângulos retângulos. Qual deles têm eixo de
simetria?

2. Marque com (x) as figuras que possuem eixo de simetria:

3. Desenhe um eixo de simetria nas figuras a seguir:

Para compreender o que é simetria, 
observe como dobramos o retângulo 

na linha pontilhada.

A linha tracejada demonstra o eixo de 
simetria do retângulo.

A imagem abaixo representa um outro eixo 
de simetria do retângulo. As duas partes 

formadas se encaixam perfeitamente.

A linha tracejada não é um eixo de 
simetria do retângulo, pois as partes não 

se encaixam exatamente.

Triângulo isósceles é o triângulo que tem dois lados 
de mesma medida. Observe a linha pontilhada. Ela é 

um eixo de simetria desse triângulo.

Agora, observe a 
imagem abaixo.

Triângulo equilátero é o triângulo que tem os 
três lados com a mesma medida. Ele também 

tem um eixo de simetria.

Veja o retângulo 
abaixo.
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SIMETRIA
4. A partir do eixo de simetria, mostrado na linha pontilhada,
complete as figuras.

5. Reproduza a figura abaixo de forma simétrica.

6. Descubra a letra, desenhando o seu simétrico:
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7. Pinte as figuras, mantendo a simetria nas cores:

8. Observe o espelho representado abaixo. Em qual opção a 
imagem está refletida corretamente?

9. Quantos eixos de simetria existem na figura
abaixo?

(A) 4.
(B) 5.
(C) 6.
(D) 7.

10. Quantos eixos de simetria existem nessa flor do gerânio
(Geranium robertianum)?

(A) 3.
(B) 4.
(C) 5.
(D) 6.

11. Quantos eixos de simetria existem na figura abaixo?

(A) 4.
(B) 5.
(C) 6.
(D) 7.

?

(A)                                            (B)

(C)                                             (D)
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UNIDADES DE MEDIDA DE MASSA
1. Ângela pagou R$ 180,00 por 3 quilos de queijo. Quanto

pagaria se comprasse mais 1,5 kg?

2. Mara pesava 58 kg, emagreceu 180 dag. Quanto ficou
pesando?

3. Um tambor, cheio de óleo, tem 4,35 kg. Quantas latas, com
capacidade de 1 500 cg, poderão ser enchidas com esse
óleo?

4. Se os 1 kg de batatas custa R$ 10,00, quanto custará 1
tonelada?

5. Por 300 gramas de queijo, uma pessoa pagou R$ 18,00.
Qual o preço de um quilograma?

Utilize  a tabela ao lado!

1 tonelada é igual a 1 000 kg!

MEDIDAS DE MASSA

quilograma hectograma decagrama grama decigrama centigrama miligrama

kg hg dag g dg cg mg
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UNIDADES DE MEDIDA DE MASSA

MEDIDAS DE MASSA

quilograma hectograma decagrama grama decigrama centigrama miligrama

kg hg dag g dg cg mg

6. Sabendo-se que 3 kg de picanha custam R$ 45,00, qual o
preço de 600 gramas?

7. Um pacote de manteiga de 8 kg custou R$ 160,00. Foi,
depois, vendida em caixinhas de 250 gramas a R$ 6,00
cada.

a) Quantas caixinhas de 250 g foram obtidas?

b) De quanto foi o lucro na venda das caixinhas de manteiga?

8. Quantos gramas têm um pedaço de queijo que custou R$
15,00 se o quilo custa R$ 60,00?

9. Para adoçar um copo de leite, são necessários 25 g de
açúcar. Um pacote de meio quilo adoçará quantos copos de
leite de mesma capacidade?

10.Comprei 6 pacotes de açúcar de meio quilo cada um. Já
gastei 2 750 g. Quantos gramas de açúcar restaram?
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UNIDADES DE MEDIDA DE COMPRIMENTO

1. Das unidades de medidas do Sistema Métrico Decimal, qual
é a mais adequada para medir:

a) o comprimento da nossa sala de aula? _________________

b) o comprimento do seu lápis? _________________________

c) o diâmetro do seu lápis? _____________________________

d) a distância entre a escola e a sua casa? ________________

e) a distância entre RJ e SP? ___________________________

2. Apesar de existirem e fazerem parte do Sistema Métrico
Decimal, algumas dessas unidades são pouco utilizadas na
prática. Quais são as unidades de medida de comprimento mais
comuns?

3. Complete as sentenças de modo a torná-las verdadeiras:

a) Um metro equivale a _______ centímetros.

b) Um metro equivale a _______ milímetros.

c) Um centímetro equivale a _______ milímetros.

d) Um quilômetro equivale a _______ metros.

e) Um quilômetro equivale a _______ centímetros.

f) Um centímetro equivale a _______ metro.

g) Um milímetro equivale a _______ metro.

h) Um metro equivale a _______ quilômetro.

4. Complete as sentenças abaixo com a unidade de comprimento
mais adequada:
a) O rio Amazonas tem 6 437______ de extensão.

b) Um copo de vidro tem a espessura de 3 ______.

c) Um palmo mede cerca 20 ______.

d) O pico da Neblina tem 2 994 _______.

5. Complete as sentenças, de modo a torná-las verdadeiras:

MEDIDAS DE COMPRIMENTO

quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro milímetro

km hm dam m dm cm mm
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8. César caminhou 3 quilômetros e 20 metros: 

a) Quantos metros ele caminhou?

b) Quanto falta para atingir 4 km? 

9. Antônio é jogador de basquete de um clube. Ele viaja,
todos os dias, 71 km de trem e 15 km de ônibus. A quantos
metros correspondem essa distância no total?
(A)    860 m.
(B)  8 600 m.
(C) 73 000 m.
(D) 86 000 m.
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UNIDADES DE MEDIDA DE COMPRIMENTO
6. Relacione cada frase à medida correspondente:

7. Complete cada frase com a medida mais adequada dentre as
que se encontram no retângulo:

55 mm 11  521 m 236 cm 18 m

a) A Fossa das Marianas é o ponto que apresenta a maior
profundidade da Terra e tem cerca de _________________.

b) O chinês Bao Xi Shun é o homem vivo mais alto do mundo,
ele tem ______________ de altura.

c) A Architeuthis dux, conhecida como lula-gigante, possui
espécimes com cerca de 900 kg e __________ de comprimento.

d) A maior espécie de vespa do mundo é a vespa-mandarina
(Vespa mandarinia) que pode chegar a ______ de comprimento.

MEDIDAS DE COMPRIMENTO

quilômetro hectômetro decâmetro metro decímetro centímetro milímetro

km hm dam m dm cm mm
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1. Em um barril, havia 80 ℓ de vinagre. Foram gastos 5,9 litros e
depois 50,1 litros. O restante foi colocado, igualmente, em 12
vasilhas de mesma capacidade. Qual a capacidade de cada
vasilha?

2. Um garrafão de meio decalitro de água mineral foi dividido
em vasilhas de 1,25 litros. Em quantas vasilhas foi dividida a
água mineral contida no garrafão?

3. José toma 500 mℓ de leite por dia. Qual será seu gasto,
durante uma semana, se o litro de leite custa R$ 2,35?

4. Gabriel foi comprar um suco para o almoço.

Ele comprou esta garrafa de 2 litros. Quantos mililitros (mℓ) de
suco há na garrafa?

(A) 2 (B) 20 (C) 200 (D) 2 000
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UNIDADES DE MEDIDA DE CAPACIDADE

5. João Pedro montou uma barraquinha de sucos na festa da
escola e vendeu 50 copos de 200 mℓ cada. Sabendo-se que ele
havia feito 12 litros de suco, quantos litros sobraram?

(A) 1 litro.
(B) 2 litros.
(C) 5 litros.
(D) 10 litros.

6. Indique a unidade mais adequada para medir a capacidade de

a) um copo de água: ____________________________
b) uma ampola de injeção: _______________________
c) um tanque de gasolina: ________________________
d) uma piscina: ________________________________

7. Quantas latinhas de 350 mℓ completas são necessárias para
encher uma garrafa de 1,75 ℓ?

MEDIDAS DE CAPACIDADE

quilolitro hectolitro decalitro litro decilitro centilitro mililitro

kℓ hℓ daℓ ℓ dℓ cℓ mℓ
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12. Dona Ivone preparou arroz doce, cuscuz de tapioca e canjica
para a festa da escola de sua filha. Com leite, no arroz doce, ela
gastou 1,5 litros; no cuscuz, gastou 13 dℓ; na canjica, 400 mℓ.
Ao todo, Dona Ivone gastou

(A) 2,2 litros de leite.
(B) 3,2 litros de leite .
(C) 22 litros de leite .
(D) 32 litros de leite .

13. Transforme as medidas, escrevendo-as na tabela abaixo:
a) 0,936 kℓ em dℓ ______________________________

b) 7,8 hℓ em ℓ _________________________________

c) 502 mℓ em ℓ ________________________________

d) 13 kℓ em dℓ _________________________________

e)1mℓ em kℓ __________________________________

f) 59 cℓ em daℓ ________________________________

8. Uma lata de óleo tem, em geral, 900 mililitros. Quantas latas
correspondem a um galão de 18 litros de óleo?

9. Em um vasilhame, havia 2,5 litros de suco de laranja. Clarinha
tomou 0,3 litros. Depois, tomou mais 0,25 litros. Quantos
mililitros ficaram no vasilhame?

10. Caio quer dividir uma garrafa de 2 litros de suco com seus
amigos. Sabendo que um copo contém 200 mℓ de suco, Caio
conseguirá encher:

(A) 1 copo.
(B) 10 copos.
(C) 20 copos.
(D) 30 copos.

11. Uma latinha de suco contém 300 mililitros. Felipe consome,
semanalmente, 9 latinhas. Desse modo, em uma semana, Felipe
consome
(A) 2,7 litros
(B) 3,3 litros
(C) 5,4 litros
(D) 2 700 litros
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UNIDADES DE MEDIDA DE CAPACIDADE

MEDIDAS DE CAPACIDADE

quilolitro hectolitro decalitro litro decilitro centilitro mililitro

kℓ hℓ daℓ ℓ dℓ cℓ mℓ
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5. Observe a figura abaixo e calcule o perímetro da janela,
sabendo que cada azulejo tem 20 cm de lado:

6. Esta é a sala em que Maria José estuda. Observe a
planta. Calcule o perímetro, sabendo que cada quadrado
equivale a um metro de lado:

1. Uma mesa de forma quadrada tem 10 m de perímetro.
Quantos metros tem o lado dessa mesa?

2. Uma piscina retangular, de perímetro 27 m, tem 4,5 m de
largura. Qual é o comprimento dessa piscina?

3. A vela de um barco tem forma triangular, com 3 m de base
e 4 m de altura. E o outro lado mede 5 m.

Responda: Qual o perímetro dessa vela?

4. Observe a imagem.

Para cercar o canteiro de alface, Aroldo mediu o seu
comprimento. Sabendo que cada quadrado tem um metro de
lado, qual o perímetro do canteiro?

(A) 6 m. (B) 3 m. (C) 9 m. (D) 18 m.
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PERÍMETRO DE UMA FIGURA

1 m
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8. Um pentágono que possui os cinco lados iguais tem 11,25 cm
de perímetro. Calcule o lado desse pentágono.

9. Um retângulo tem 0,2 m de largura e 7,4 m de perímetro.
Calcule o comprimento do retângulo.

10. Observe o desenho do terreno em que se construiu uma
casa de base quadrada. Calcule:

a) o comprimento do lado do terreno:

b) o perímetro do terreno:

c) o perímetro da base da casa:

11. Calcule o perímetro dos triângulos.
lado do terreno
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PERÍMETRO DE UMA FIGURA
7. Calcule o perímetro das figuras abaixo:

1 
cm

3 cm

5 cm

5 cm

4 cm

3 cm

5 cm

a)

3,5 cm 4,7 cm

2,7 cm

b)
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ÁREA DE UMA FIGURA

1. No papel pontilhado estão desenhadas várias figuras
geométricas.

Complete a tabela seguinte, considerando, como unidade de
área, a área do quadrado (S), e como unidade de comprimento,
o comprimento do segmento (L).

2. No papel pontilhado do esquema 1, está representada uma
figura geométrica. Desenhe, no papel pontilhado do esquema 2,
uma figura com a mesma área da figura do esquema 1, mas
com perímetro diferente.

3. No papel pontilhado do esquema 3, está representada outra
figura geométrica. Desenhe no papel pontilhado do esquema 4,
uma figura com o mesmo perímetro da figura do esquema 3,
mas com área diferente:

4. A figura mostra a fachada da casa que o meu tio Antônio
pintará.MEDIDA DA ÁREA (S) MEDIDA DO PERÍMETRO (L)

FIGURA (A) 6 10

FIGURA (B)

FIGURA (C)

FIGURA (D)

As duas janelas são quadrados de lado 1 m e a porta mede
0,9 m por 2 m.
A tinta que o meu tio Antônio vai usar vende-se, em latas de 1
litro, ao preço de R$ 15,50 e cada lata dá para pintar 4 m².
Quanto é que o meu tio vai gastar na compra da tinta necessária
para pintar a fachada da casa?
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b) Indique duas figuras que tenham
• o mesmo perímetro e área diferente;

• a mesma área e perímetro diferente;

• a mesma área e o mesmo perímetro.
35

5. Observe as figuras:

a) Agora, complete a tabela:

6. Observe a figura e calcule a área da sala que não está 
coberta pelos tapetes:

7. Leia a planta desse apartamento. 

Determine a área:
a. do quarto: __________
b. da casa de banho: __________
c. da sala comum: __________
d. total do apartamento: __________

ÁREA DE UMA FIGURA

FIGURA MEDIDA DE 
ÁREA

MEDIDA DE 
PERÍMETRO

A 16

20

5 m 4 m

1,5 m

2 m

5 
m

3
m



Matemática - 5.º Ano / 4.º BIMESTRE  - 2014 

3. Calcule o volume das figuras abaixo:

4. As dimensões da caixa estão indicadas na figura. Determine
o seu volume e apresente o resultado em
decímetros cúbicos:

5. Observe a figura. Quantas caixas pequenas cabem na caixa
grande?

1. Na figura está representado um aquário de forma cúbica.
Qual é, em litros, a capacidade do aquário?

2. Uma piscina infantil tem forma retangular com 14 m de
comprimento e 6 m de largura. A profundidade da piscina é de
80 cm.

a) Calcule o volume da piscina quando está cheia de água.

b) Quantos litros de água serão necessários para encher a
piscina?
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VOLUME

Em 1 dm³ (um decímetro cúbico) cabe 1 litro de água?
E em 1 m³ cabem 1 000 litros de água?
E em 1 cm³ cabe 1 mililitro?

80 cm
65 cm

63
 c

m
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9. Qual o volume de um paralelepípedo retangular de 12 cm
de comprimento, 4,5 cm de largura e 10 cm de altura?

(A) 540 cm³.
(B) 600 cm³.
(C) 720 cm³.
(D) 900 cm³.

10. Observe a figura ao lado:

O volume de água na caixa é de:

(A) 0,96 litros.
(B) 96 litros.
(C) 960 litros.
(D) 9 600 litros.

11. Se uma pessoa escovar os dentes, em 5 minutos, deixando a
torneira aberta, estará gastando 12 litros de água, quantidade
que poderia beber durante 6 dias. Se a pessoa fizer essa mesma
atividade, abrindo a torneira apenas para molhar a escova e
enxaguar a boca, gastará, em média, dois litros de água. Em
uma quinzena, quantos litros de água pode economizar uma
pessoa que escova os dentes quatro vezes por dia?

6. Uma peça metálica, com a forma cúbica, tem uma parte oca.
Qual é o volume do metal nessa peça?

7. Expresse em litros:
a) 70 dm³ = ____________

b) 83,6 dm³ = ____________

c) 5 m³ = ____________

d) 2,8 m³ = ____________

e) 3 500 cm³ = ____________

f) 92 cm³ = ____________

8. Quantos copos de água de 200 mℓ cabem em um recipiente
com 2 dm³ de volume?
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VOLUME

1 dm³ = 1 ℓ
1 m³ = 1 000 ℓ
1 cm³ = 1 mℓ
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1. Um quilograma de certo produto custa R$ 28,00. Quanto
pagarei por 400 g desse produto?

2. Faça a comparação, completando >, < ou = :

a) 36, 4 ___________3,64

b) 8,100 ___________ 8,10

c) 6,4008 ___________ 6,408

d) 3,74 ___________ 3,718

3. Efetue as operações abaixo:

a) 0,875 + 2,59 = ____________
b) 3 – 1,716 = _______________
c) 7 – 3,76 + 2,25 = __________

4. No 5.º Ano de uma escola, 75% dos alunos têm 11 anos
completos. Sabendo-se que essa classe tem 44 alunos,
responda:
a) Quantos alunos já completaram 11 anos?

b) Quantos ainda não completaram 11 anos?

5. Determine o perímetro e a área da figura ao lado. Use o

segmento u como unidade de medida de comprimento e o

triângulo como unidade de medida de área.

6. Completando a tabela, indique: fração irredutível, fração
decimal e número decimal.

a) 7 pessoas em um grupo de 20 pessoas.
b) uma semana em um mês de 28 dias.
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FRAÇÃO 
IRREDUTÍVEL

FRAÇÃO 
DECIMAL

NÚMERO 
DECIMAL

Recapitulando...




