
QUINTA-FEIRA, 07-10-2021     5º ANO 
Matemática - 3 aulas- Professora responsável - Elianara C. Muller. 

1) A tabela abaixo mostra as altitudes de 

algumas cidades, em relação ao nível do mar. 

Altitudes acima de 2.600 m provocam dor de 

cabeça e falta de ar nas pessoas que não 

estão acostumadas.  
 

CIDADE ALTITUDE 

RIO DE JANEIRO O m 
SÃO PAULO 750 m 
BELO HORIZONTE 1.150 m 
CIDADE DO MÉXICO 2.240 m 
QUITO 2.850 m 

 

Em qual dessas cidades as pessoas poderão 

sentir dor de cabeça e falta de ar devido à 

altitude?  

(A) Rio de Janeiro    

(B) Cidade do México 

(C) São Paulo  

(D) Quito  

4) A tabela mostra os resultados de vários 

censos feitos no Brasil. De acordo com ela, em 

que ano a população brasileira ultrapassou os 

150 milhões de habitantes? 
 

 
 

(A) 1890 

(B) 1940 

(C) 1980 

(D) 2000 

2) Veja, abaixo, os preços de alguns 

brinquedos da loja Seta.  

 
Dentre esses brinquedos qual é o mais caro? 

(A) A bola   (B) A peteca.  

(C) O carrinho.   (D) O jogo.  

5) Observe a tabela da primeira fase da Copa 

do Mundo de 2010. 

GRUPO G 

 
A seleção que sofreu mais gols foi a 

(A) do Brasil. 

(B) de Portugal. 

(C) da Costa do Marfim. 

(D) da Coreia do Norte. 

3) A tabela mostra o total de visitantes na 

cidade de Londrina durante as estações do 

ano. 

 
Qual foi a estação do ano com o maior número 

de visitantes? 

(A) Inverno.             (B) Outono. 

(C) Primavera.  (D) Verão. 

6) Um grupo de alunos organizou uma 

Olimpíada de Matemática. 

A tabela apresenta o número de inscritos. 

 
Considerando os dados contidos na tabela, 

determine o número de meninas inscritas do 8º 

ano. 

(A) 19.   (B) 17. 

(C) 13.   (D) 12. 



7) Em uma outra pesquisa, a turma de Luíz 

estuda características de algumas cidades do 

estado do Rio de Janeiro. 

A tabela mostra a área das cidades de 

Araruama, Duque de Caxias, Niterói, Nova 

Friburgo e Petrópolis. 

 
Considerando os dados contidos na tabela, as 

cidades que têm área menor que a área de 

Araruama são: 

(A) Niterói e Petrópolis. 

(B) Duque de Caxias e Niterói. 

(C) Petrópolis e Nova Friburgo. 

(D) Duque de Caxias e Nova Friburgo. 

9) De acordo com os dados da tabela, o maior 

número de inscritos pertence ao seguinte ano 

escolar: 

 
(A) 9º ano. 

(B) 8º ano. 

(C) 7º ano. 

(D) 6º ano. 

 

8) A turma de Joana resolveu fazer uma 

pesquisa sobre o tipo de filme que as crianças 

mais gostavam. Cada criança podia votar em 

um só tipo de filme. 

A tabela seguinte mostra o resultado da 

pesquisa com as meninas e com os meninos. 

 
Qual o tipo de filme preferido pelos meninos? 
(A) Aventura. 
(B) Comédia. 
(C) Desenho animado. 
(D) Terror. 

10) O cronograma mostra as datas em que 

foram realizadas as competições 

classificatórias do campeonato de atletismo, 

realizadas em domingos consecutivos. 
 

 
 

As datas que completam o cronograma da 

competição de atletismo são 

(A) 22 e 27 de julho. 

(B) 22 e 29 de julho. 

(C) 21 e 27 de julho. 

(D) 21 e 29 de julho. 

 

 

 
 

     

  

 

 

Preencha o gabarito: 



Língua Inglesa - 1 aula - Professora responsável - Adriane Forner. 

1) Ligue os dias da semana que estão em inglês ao número referente a sua ordem de colocação 

na semana, e depois traduza cada um deles nas linhas ao lado. 

 

2)  Pinte os baldes de tinta de acordo com as cores em cada um deles, e depois ligue-os as 

traduções das cores que estão no centro da imagem.  

 

3) Encontre os números que estão sendo solicitados na legenda, e circule-os de acordo com as 

cores correspondentes em cada um.  

 



4) Preencha cada uma das linhas com o mês do ano que vem antes, ou depois, em inglês. 

 

 


