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ATIVIDADE 53 - 5º ANO - MATEMÁTICA
EF05MA19 - Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento,
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.
1. A mãe de Karina para um almoço em família cozinhou 2 quilogramas de feijão, 2 quilogramas
de arroz e 1,5 quilograma de carne. Ao todo, quantas gramas de alimento ela cozinhou?

A) 5,5 gramas.
B) 50, 5 gramas.
C) 500, 5 gramas.
D) 5 500 gramas.
Comentário: As unidades de medida são representações das grandezas físicas utilizadas em
diversas áreas do conhecimento com o intuito de quantificar uma matéria, uma sensação, o
tempo ou o tamanho de algo, por exemplo.
Na questão acima, estamos vendo unidade de massa, que é o que mede a quantidade de matéria
que está contida em um corpo, um recipiente etc. As unidades mais utilizadas para o trabalho
com a massa de são: Tonelada (t); Quilograma (kg); Grama (g); Miligrama (mg).
Cada unidade possui sua equivalência, veja abaixo:
1 t = 1 000 Kg
1 kg = 1 000 g
1 g = 1 000 mg
A mãe de Karina cozinhou 5,5 quilogramas ao todo de alimentos, logo: 5,5 kg = 5 500 gramas
Item correto (D)
2. Dona Rosa foi a feira comprar legumes. Lá ela comprou 4 kg de batatas, 3,5 kg de cenouras e
3 kg de beterraba. Quantas gramas ela comprou?
A) 10,5 gramas

B) 10 000 gramas

C) 10 500 gramas

D) 11 000 gramas

3. Para fazer um bolo simples, Regina precisa utilizou 350 gramas de farinha de trigo, 250 gramas
de açúcar, 100 gramas de manteiga 300 gramas de chocolate em pó. Quantos quilogramas (Kg)
foram utilizados na receita?
A) 1 Kg.

B) 700 Kg.

C) 800 Kg.

D) 1 000 Kg.
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ATIVIDADE 54 - 5º ANO - MATEMÁTICA
EF05MA19 - Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento,
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.
1. Cris e Dani leram no mural da escola um convite para uma Apresentação de Dança de rua da
cidade e combinaram de ir juntas. Sabendo que a apresentação tem uma duração de 90 minutos,
a que horas a apresentação vai terminar?

A) 20 horas e 15 minutos
B) 20 horas e 30 minutos
C) 20 horas e 90 minutos
D) 21 horas e 30 minutos

Comentário: As medidas de tempo surgiram para atender a diversas necessidades dos seres
humanos. O nosso dia a dia, há várias unidades de medida de tempo, como: dias, anos, meses,
horas. Como submúltiplos da hora, temos os minutos e os segundos, vejamos:
* 1 dia = 24 horas
* 1 hora = 60 minutos
* 1 minuto = 60 segundos
Na questão acima, a apresentação de dança terá duração de 90 minutos, ou seja, uma hora e
30 minutos. Como o início é às 19:00, o término será às 20 horas e 30 minutos.
Item correto (B)

2. André mora em Fortaleza. No mês de outubro, ele viajou de ônibus com sua mãe para a cidade
de Itapipoca. O ônibus saiu da rodoviária às 14:30. Sabendo que o tempo de viagem foi de duas
horas e trinta minutos sem parada, que horas André e sua mãe chegaram ao destino?
A) 16 horas
B) 16 horas e 30 minutos
C) 17 horas
D) 17 horas e 30 minutos
3. Ricardo está estudando para adquirir sua carteira de motorista. Hoje ele foi à autoescola e o
instrutor disse que a aula seria de carro. A aula iniciará às 14 horas e 15 minutos e terminará às
15 horas e 45 minutos. Quantas tempo vai durar essa aula?
A) 2 horas
B) 1 hora e 30 minutos
C) 1 hora e 45 minutos
D) 14 horas e 45 minutos
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ATIVIDADE 55 - 5º ANO - MATEMÁTICA
EF05MA19 - Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento,
área, massa, tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades
mais usuais em contextos socioculturais.
1. Rosana está com dengue e sua temperatura está em estágio febril alta, com 40º C de febre.
Sabendo a temperatura normal do nosso corpo é de 36,5º C. Com estes dados, Rosana está
com sua a temperatura acima do normal em quantos ºC?
A) 4,5º C
B) 4,0º C
C) 3,5º C
D) 3,0º C
Comentário: A temperatura é medida através do grau de agitação das moléculas de um sistema,
sendo assim não podemos medi-la diretamente, precisamos estabelecer padrões observando as
alterações dos objetos analisados. O instrumento utilizado para medir a temperatura, o
termômetro funciona a partir da comparação entre as variações de propriedades e substâncias e
as variações de temperatura.
Na questão acima, Rosana está com febre alta e sabendo que a temperatura corporal normal de
uma pessoa é 36,5 graus, precisamos fazer uma subtração para saber a diferença das
temperaturas, vejamos:

Item correto (C)

2. Na cidade A o termômetro marcava 15,5 graus. Na cidade B o termômetro marcava 23 graus.
Qual a diferença de temperatura entre as duas cidades?
A) 7,5º C
B) 8,0º C
C) 8,5º C
D) 38,5º C

3. Em Guaramiranga, a temperatura máxima de sábado foi de 20,3 graus e a de domingo
foi de 16,7 graus. De quantos graus é a diferença entre as duas temperaturas?
A) 37º C
B) 4,0º C
C) 4,3º C
D) 3,6º C
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ATIVIDADE 56 - 5º ANO - MATEMÁTICA
EF05MA24 - Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas
ou linhas), referentes a outras áreas do conhecimento ou a outros contextos, como saúde e
trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões.
1. A escola onde Guilherme estuda está promovendo uma gincana, o gráfico a seguir mostra o
número de pontos conseguidos pelas cinco equipes participantes, considerando que cada
quadradinho equivale a 10 pontos.

Qual é a diferença de pontos entre a equipe que conseguiu mais pontos e a que conseguiu
menos pontos?
A) 20
B) 30
C) 40
D) 50

Comentário: Há muitos tipos de gráficos: linhas, barras, pizzas etc. A principal função de um
gráfico é apresentar informações no eixo vertical e qual está no eixo horizontal.
Na questão acima, pergunta-se a diferença de pontos entre a equipe que ganhou mais da que
ganhou menos. Cada quadradinho vale 10 pontos, logo a equipe vencedora foi a C com 90
pontos. Já a equipe que fez menos pontos foi a D com 50 pontos. A resposta correta é 40 pontos,
pois 90 – 50 = 40.
Item correto (C)

2. A coordenadora da escola Mário Andrade fez uma pesquisa com as crianças para saber a
brincadeira preferida de cada um. Observe o gráfico abaixo:

Quantos votos tiveram as brincadeiras bola e videogame?
A) 63
B) 72
C) 125
D) 135
3. Sobre o gráfico da questão anterior, quantas crianças participaram da pesquisa sobre as
brincadeiras?
A) 329
B) 289
C) 243
D) 112
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