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Livro do Mestre

 Amigo (a) professor (a)

 A produção deste livro do professor é pra possibilitar-lhe o conhecimento
do livro do  5º ano. Foi criado para facilitar o aprendizado sobre a Prova Brasil 
(Saeb) do 5º ano, a fim deque o docente possa familiarizar-se com a estrutura 
de suas questões, com os  objetivos a serem alcançados, e com o formato de 
avaliação da prova – a qual é aplicada pelo Ministério da Educação para todos os 
alunos matriculados no 5º ano do Ensino Fundamental.
 Nesse sentido, este livro pode auxiliá-los, professor (a), no que se refere ao 
entendimento de como os descritores são apresentados no livro dos conteúdos e
nas questões aplicadas.
 O objetivo desta produção é que vocês discutam, resolvam e conheçam 
essa maneira de apresentar os descritores, para que possam aprofundar seus 
estudos nos conteúdos já desenvolvidos na sala de aula e, assim, melhorar o 
processo de ensino-aprendizagem que ocorre nas escolas públicas.
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 Descritores da Prova Brasil do 5º ano

 O conteudo da Prova Brasil, encontra-se dividido em quatro temas, cada 
um com seus descritores correspondentes. Confira abaixo os descritores para a 
avaliação do 5º ano, distribuídos para cada tema.

 Tema 1: Espaço e forma

 No conteúdo deste tema espera-se que o estudante aprenda a localizar e 
interpretar informações dadas em mapas e croquis, e reconher a diferença entre 
poliedros e corpos redondos e a planificação de figuras geométricas espaciais,  
características e classificações principais dos triângulos, a identificar quadriláteros 
pelas suas características principais, e a reconhecer a ampliação ou redução de 
figuras poligonais através de malhas quadriculadas.

 Descritores

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

D2 Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos 
redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações.

D3 Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais 
pelo número de lados e pelos tipos de ângulos.

D4 Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados 
(paralelos, concorrentes, perpendiculares).

D5 Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 
malhas quadriculadas.

 Tema 2: Grandezas e medidas
 
 No conteúdo deste tema é esperado do aluno a compreensão das medidas e 
sistemas convencionais para  resolver problemas de perímetros, áreas, volumes e 
relações entre as diferentes unidades de medidas, relacionar e saber transformar 
as unidades dos sistemas de medidas, sendo eles convencionais ou não. O aluno 
deve compreender o tempo como início e término e/ou o intervalo da duração de 
um evento ou acontecimento, identificar quantidades e resolver problemas em 
cédulas e moedas, resolver problemas com o cálculo de perímetros e áreas de 
figuras planas em malhas quadriculadas.
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 Descritores

D6 Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais 
ou não.

D7 Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas 
como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.

D8 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.

D9 Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da 
duração de um evento ou acontecimento.

D10 Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro em função de seus valores.l

D11 Resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, 
desenhadas em malhas quadriculadas.

D12 Resolver problemas envolvendo o cálculo ou a estimativa de áreas de figuras 
planas, desenhadas em malhas quadriculadas.

 Tema 3: Números e operações / Álgebra e funções

 No conteúdo deste tema é esperado do aluno utilizar o sistema de numeração 
decimal com a composição e decomposição de números naturais, resolver  
atividades com a localização de naturais e racionais na reta numérica, resolver 
problemas com números naturais, reconhecerá as diferentes representações dos 
números racionais, efetuar problemas com adição e subtração com números 
racionais na forma decimal com noções de porcentagem (25%, 50% e 100%).

D13 Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais 
como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional.

D14 Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

D15 Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.

D16 Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua 
forma polinomial.

D17 Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.

D18 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.
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D19 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes 
significados da adição ou subtração: juntar, alterar de um estado inicial (positiva 
ou negativa), comparar mais de uma transformação (positiva ou negativa).

D20 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes 
significados da multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de 
proporcionalidade, configuração retangular e combinatória.

D21 Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.

D22 Identificar a localização de números racionais representados na forma 
decimal na reta numérica.

D23 Resolver problemas utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do 
sistema monetário brasileiro.

D24 Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 
significados.

D25 Resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal 
envolvendo diferentes significados da adição ou subtração.

D26 Resolver problemas envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%).

 Tema 4: Tratamento da informação

 Esse conteúdo mostra a importância de se utilizar tabelas e gráficos a fim 
de se mostrar ao aluno a utilização dos conhecimentos adquiridos em sua vida 
escolar para interpretar informações de jornais, revistas e outras mídias.

 Descritores

D27 Ler informações e dados apresentados em tabelas.

D28 Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em 
gráficos de colunas).
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 Distribuição dos descritores por capítulo

 Os 26 descritores da Prova Brasil do 5º ano foram distribuídos nos 8 
capítulos do livro, confira abaixo essa distribuição.

 Capítulo 1: Ampliando o sistema de numeração decimal

D13 Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais 
como agrupamentos e trocas na base 10 e princípio do valor posicional.
D15 Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens.
D16 Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua 
forma polinomial.

 Capítulo 2: Números naturais

D14 Identificar a localização de números naturais na reta numérica.
D17 Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.
D18 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.
D19 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes 
significados da adição ou subtração: juntar, alterar de um estado inicial (positiva 
ou negativa), comparar mais de uma transformação (positiva ou negativa).
D20 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes 
significados da multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de 
proporcionalidade, configuração retangular e combinatória.

 Capítulo 3: Números racionais

D10 Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema 
monetário brasileiro em função de seus valores.
D21 Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.
D22 Identificar a localização de números racionais representados na forma 
decimal na reta numérica.
D23 Resolver problemas utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do 
sistema  monetário brasileiro.
D24 Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 
significados.
D25 Resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal 
envolvendo diferentes significados da adição ou subtração.
D26 Resolver problemas envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 
100%).
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 Capítulo 4: Medidas

D6 Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais
ou não.
D7 Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas 
como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.
D8 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.
D9 Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da
duração de um evento ou acontecimento.

 Capítulo 5: Figuras bidimensionais

D3 Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais 
pelo número de lados e pelos tipos de ângulos.
D4 Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados
(paralelos, concorrentes, perpendiculares).
D5 Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 
malhas quadriculadas
D11 Resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, 
desenhadas em malhas quadriculadas.
D12 Resolver problemas envolvendo o cálculo ou a estimativa de áreas de figuras 
planas, desenhadas em malhas quadriculadas.

 Capítulo 6: Figuras tridimensionais

D2 Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos 
redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações.

 Capítulo 7: Localização

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

	 Capítulo	8:	Ler	informações	e	apresentadas	em	tabelas	ou	gráficos

D27 Ler informações e dados apresentados em tabelas.
D28 Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em 
gráficos de colunas).
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O livro por capítulo
 O objetivo principal do Livro é aplicar a matemática na resolução de 
problemas, que é o foco das questões da Prova Brasil (Saeb). Para que isso 
aconteça os assuntos dos capítulos são construídos de maneira a facilitar o 
aprendizado do aluno na prova tipo teste e na solução de problemas. Em cada 
capítulo são apresentados assuntos pertinentes aos descritores, após cada novo 
assunto novo, temos atividades que reforçam o aprendizado e levam o aluno a 
fazer com mais facilidade as questões tipo teste. As questões tipo teste estão 
em todos os capítulos e também nas revisões cumulativas que estão em todo o 
livro no intuito de fazer com que o aluno reveja sempre os assuntos vistos nos 
capítulos anteriores, culminando com uma revisão cumulativa final, que abrange 
todos os conteúdos do livro. Quando um assunto é apresentado, ele poderá ser 
revisado até o final do livro, pois além de poder ser pré-requisito para outro 
assunto posterior, as revisões cumulativas o trarão de volta.
 No final de cada capítulo, haverá sempre questões desafio, geralmente 
retiradas da prova do ENEM. No final deste livro temos jogos e desafios usados 
em escolas japonesas.
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 Capítulo 1: Ampliando o sistema de numeração decimal 
 Descritores 
 
 Descritores e localização inicial no capítulo

D13 Reconhecer e utilizar características do sistema de 
numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na 
base 10 e princípio do valor posicional.

D15 Reconhecer a decomposição de números naturais 
nas suas diversas ordens.

D16 Reconhecer a composição e a decomposição de 
números naturais em sua forma polinomial.

 GABARITOS, SOLUÇÕES E COMENTÁRIOS.

 Atividades (pág 13)

1.  78 = 7 dezenas e 8 unidades ou 70 + 8
 O valor posicional do número 7 é 70
 O valor posicional do número 8 é 8

 Atividades (pág 16)

a) 143 b) 162 c) 115 d) 146 e) 118 e) 131

 Atividades (pág 17 e 18)

1. Pode ser representado por 300 + 60 + 2
 Assim, 362 corresponde a 3 centenas, 6 dezenas e 2 unidades

2. Pode ser representado por 400 + 70 + 5
 Assim, 475 corresponde a 4 centenas, 7 dezenas e 5 unidades
 Coloque 475 no quadro de ordens
 Extenso: quatrocentos e setenta e cinco.

3. 2 centenas + 7 dezenas + 4 unidades
 200 + 70+ 4
 Duzentos e setenta e quatro.

5. Centenas = 2
 Dezenas = 3
 Unidades = 6
 Escreva o número: duzentos e trinta e seis
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 Atividades  (pág 19 e 20)

1) c  2) b  3) d  4) d

 Atividades  (pág 26 e 27)

1) O número 2476
 Pode ser representado: 2000 + 400 +70 + 6
 Assim, 2476 corresponde a 2 unidades de milhar 4 centenas, 7 dezenas
 e 6 unidades.
 Coloque 2476 no quadro de ordens
 Extenso: Dois mil quatrocentos e setenta e seis

2) a) Pode ser representado por: 2000 + 400 + 50 +3
 Extenso: dois mil, quatrocentos e cinquenta e três.

3) a) 3000 + 400 + 50 + 6 = 3456
 Extenso: três mil quatrocentos e cinquenta e seis

 b) 4000 + 300 + 60 + 5 = 4365
 Extenso: quatro mil trezentos e sessenta e cinco

 c) 5000 + 600 + 40 + 3 = 5643
 Extenso: Cinco mil seiscentos e quarente e três

 d) 3000 + 400 + 50 + 6 = 3456
 Extenso: Três mil quatrocentos e cinquenta e seis

 e) 7000 + 400 + 40 + 4 = 7444
 Extenso: Sete mil quatrocentos e quarenta e quatro

 f) 7000 + 400 = 7400
 Extenso: Sete mil e quatrocentos

 g) 7000 + 40 = 7040
 Extenso: Sete mil e quarenta.

 h) 7000 + 4= 7004
 Extenso: Sete mil e quatro

 Testes (páginas  28 e 29)

1. b  2. d  3. b  4. c  5. b  6. b

7. c  8. d  9. c  10. c
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 Atividades  (página 30)

1. Vamos completar!
 O número 31.546, pode ser representado por:

30 000 + 1000 + 500 + 40 + 6

 Assim, 31.546 corresponde a: 3 dezenas de milhar, 1 unidades de milhar, 
5 centenas, 4 dezenas e 6 unidades.
 Escreva por extenso o número 31.546: trinta e um mil quinhentos e 
quarenta e seis.
 a) 70.000 + 5.000 + 100 + 90 + 2 = 75 192
 Extenso: setenta e cinco mil cento e noventa e dois;

 Atividades  (página 31)

1. Vamos completar!
 O número 913.265, pode ser representado por:

900 000 + 10 000 + 3 + 200 + 60 + 5

 Assim, 913.265 corresponde a: 9 centenas de milhar, 1 dezena de 
milhar, 3 unidades de milhar, 2 centenas, 6 dezenas e 5 unidades.
 Escreva por extenso o número 913.265: novecentos e treze mil 
duzentos e sessenta e cinco.
 2. Complete com a leitura em extenso deste número.
 a) 200.000 + 80.000 + 3.000 + 900 + 10 + 7 =  283 917
 Extenso: duzentos e oitenta e três mil novecentos e dezessete.

 Atividades  (página 32)

1. O número 7.926.548 pode ser escrito como: 7 unidades de milhão, 9 centenas 
de milhar, 2 dezenas de milhar, 6 unidades de milhar, 5 centenas, 4 dezenas e 
8 unidades.

2. O número 18.473.256 pode ser escrito como: 1 dezena de milhão, 8 unidades 
de milhão,  4 centenas de milhar, 7 dezenas de milhar, 3 unidades de milhar, 2 
centenas, 5 dezenas e 6 unidades.

3. O número 623.814.735 pode ser escrito como: 6 centenas de milhão, 2 
dezenas de milhão, 3 unidades de milhão, 8 centenas de milhar, 1 dezena de 
milhar, 4 unidades de milhar, 7 centenas, 3dezenas e 5 unidades.

4. Escreva por extenso o número 537.863.249: quinhentos e trinta e sete milhões 
oitocentos sessenta e três mil duzentos e quarenta e nove.
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 Testes (páginas  33 )

1. a  2. c  3. d  4. d  5. a

 DESAFIO

 (ENEM) Uma repartição pública possui um sistema que armazena em seu 
banco de dados todos os ofícios, memorandos e cartas enviados ao longo dos 
anos. Para organizar todo esse material e facilitar a localização no sistema, o 
computador utilizado pela repartição gera um código para cada documento, de 
forma que os oito primeiros dígitos indicam a data em que o documento foi 
emitido (DDMMAAAA), os dois dígitos seguintes indicam o tipo de documento 
(ofício: 01, memorando: 02 e carta: 03) e os três últimos dígitos indicam a 
ordem do documento. Por exemplo, o código 0703201201003 indica um ofício 
emitido no dia 7 de março de 2012, cuja ordem é 003. No dia 27 de janeiro de 
2001, essa repartição pública emitiu o memorando de ordem 012 e o enviou aos 
seus funcionários.
 
 O código gerado para esse memorando foi

a) 0122701200102.

b) 0201227012001
.
c) 0227012001012.

d) 2701200101202.

e) 2701200102012.

 SOLUÇÃO

 Os dígitos que correspondem a data são ,27012001, como é o memorando 
o dígito correspondente é o 02 e a ordem do documento é 012, então a resposta 
é 2701200102012.

 GABARITO: e
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 Capítulo 2: Números naturais

D14 Identificar a localização de números naturais na reta numérica.
D17 Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.
D18 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.
D19 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes 
significados da adição ou subtração: juntar, alterar de um estado inicial (positiva 
ou negativa), comparar mais de uma transformação (positiva ou negativa).
D20 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes 
significados da multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, ideia de 
proporcionalidade, configuração retangular e combinatória.

 GABARITOS, SOLUÇÕES E COMENTÁRIOS.

 Atividades  (página 38)

1) a) 4 b) 6  c) 10  d) 20  2) a) 10  b) 2030

 Testes (página39) 

1) d  2) d  3) b  4) b

 Atividades  (página 42)

1)  a) 418  b) 628  c) 589
 d) 1419  e) 1071  d) 1732
      
2) 637 livros  e  694 livros     3) 5758  4) 782 figurinhas
5) 779 vacas    6) 15 559 livros

 Testes ( página 43) 

1) b  2) c  3) d  4) 65 531
5) b  6) b  7) b  8) d

 Atividades  (página 46)

1) a) 22  b) 36  c) 26  d) 54  e) 22  f) 31
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2) a) 541  b) 721 c) 605 d) 585 e) 847 

3.) 179  4) 218 reais  5) 1022 veículos

 Atividades   (páginas 47)

1. 101 lanches  2. 182 pássaros

 Atividades   (páginas 49)

1. 23 velas  2. 37 reais  3. R$ 62,00 4. Faltar, R$ 3,00

 Testes ( página 50) 

1) d  2) a  3) a  4) c  5) b  6) b  7) c 

 Revisão (página 51)

1. a  2. d  3. a  4. a  5. c  6. a

 Atividades (página 53)  

1. a) 3 X 7 = 21  b) 4 X 9 = 36  c) 5 X 6 = 30

2. a) 5 + 5 + 5 + 5 = 20  ou 4 X 5 = 20

4. 4 lápis. O dobro são 8 lápis.
 5 borrachas. O triplo são 15 borrachas.

 Atividades (página 54)  

3 x 4= 12
3 x 5 = 15
3 X 6 = 18
3 X 7 = 21
3 X 8 = 24
3 X 9 = 27

4 X 0 = 0
4 X 1 = 1
4 X 2 = 8
4 X 3 = 12
4 X 4 = 16
4 X 5 = 20
4 X 6 = 24
4 X 7 = 28
4 X 8 = 32
4 X 9 = 36

6 X 0 = 0
6X 1 = 6
6 X 2 = 12
6 X 3 = 18
6 X 4 = 24
6X 5 = 30
6 X 6 = 36
6 X 7 = 42
6 X 8 = 48
6 X 9 = 54
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 Atividades (página 55)  

1) a) 4  b) 5  c) 4 X 5 = 20

2) 9 + 9 = 18  ou 2 X 9 = 18

3) a) 7 mesas  b) 4 cadeiras  c) 28 cadeiras

 Atividades (página 56)

1. a) 46  b) 84  c) 36  d) 128 e) 69
 f) 205 g) 306 h) 124 i) 108

2. 96  3. 88

 Atividades (páginas 59)

1. a) 115 b) 132 c) 98  d) 170 e) 105
 f) 280 g) 312 h) 144 i) 162

2. 948 meses 3. 2064 4. 72  5. 10.116

 Atividades (página 61)  

1) 600 maneiras  2) 3 640 linhas
3) a) R$ 110,00  b) R$ 554,00

 Testes ( página 62) 

1) b  2) b  3) d  4) b  5) d  6) d  7) d   

 Atividades ( página 67)

1.
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2.

 

 Atividades  (página 60) 

1) 32 pães  2) 36 cadeiras  3) 99 reais  4) 23 doces

 Testes (páginas 127)

1. b  2. c  3. b  4. b  5. b  6. a  7. c

 Revisão (páginas  72 e 73)

1. b  2. b  3. c  4. c  5. a  6. a
7. d  8. b  9. c  10. a  11. b

 DESAFIO

(ENEM 2018 - 1ª Aplicação). Em um aeroporto, os passageiros devem submeter 
suas bagagens a uma das cinco máquinas de raio-X disponíveis ao adentrarem a 
sala de embarque. Num dado instante, o tempo gasto por essas máquinas para 
escanear a bagagem de cada passageiro e o número de pessoas presentes em 
cada fila estão apresentados em um painel, como mostrado na figura.
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 Um passageiro, ao chegar à sala de embarque desse aeroporto no instante 
indicado, visando esperar o menor tempo possível, deverá se dirigir à máquina

a) 1  b) 2  c) 3  d) 4  e) 5

 SOLUÇÃO

 Os tempos em que cada máquina, para as bagagens de todas as pessoas 
das filas são:

 máquina 1: 5 ∙ 35 = 175 s
 máquina 2: 6 ∙ 25 = 150 s
 máquina 3: 7 ∙ 22 = 154 s
 máquina 4: 4 ∙ 40 = 160 s
 máquina 5: 8 ∙ 20 = 160 s

 Para esperar o menor tempo possível, o passageiro deverá se dirigir à 
máquina 2.

 GABARTO: b
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 Capítulo 3: Números racionais

  Descritores e localização inicial no capítulo

D10 Num problema, estabelecer trocas entre 
cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro 
em função de seus valores.
D21 Identificar diferentes representações de um 
mesmo número racional.
D22 Identificar a localização de números racionais 
representados na forma decimal na reta numérica.
D23 Resolver problemas utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do 
sistema  monetário brasileiro.
D24 Identificar fração como representação que pode estar associada a 
diferentes significados.
D25 Resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal 
envolvendo diferentes significados da adição ou subtração.
D26 Resolver problemas envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 
100%).
D17 Identificar a localização de números racionais na reta numérica
D21 Reconhecer as diferentes representações de um número racional
D22 Identificar fração como representação que pode estar associada a 
diferentes significados
D23 Identificar frações equivalentes
D24 Reconhecer as representações decimais dos números racionais como 
uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de 
“ordens”, como décimos, centésimos e milésimos
D25 Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação)
D26 Resolver problema com números racionais que envolvam as operações 
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação)
D27 Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais
D28 Resolver problema que envolva porcentagem

 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (página 78)

1) A pizza está dividida em 8 partes iguais, só 1 parte foi comida.

A parte em que foi comida representa 1/8 da figura.

A figura está dividida em 3 partes iguais, 2 partes estão pintadas de azul.

A parte em que foi pintada representa 2/3 da figura.
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2)

                               

 
 Testes (página 79)

1) a              2) a               3) c              4) a           5) b                  

 Atividades (página 80)

1) a) 2/3              b) 1/2               c) 1/2             d) 2/3          e) 8/3                  

 Atividades (página 82)

1) a) cinco sétimos               b) quatro nonos               

2) a) quarenta e três inteiros e vinte e cinco centésimos
 b) cento e três inteiros esetenta e cinco milésimos
 c) nove décimos

 Atividades (página 84)

1) a) 0,8  b) 0,125  c) 7,5
2) a) 8,2  b) 0,008                            
3) a) 325/100 b) -1

   
 Atividades (página 59)

1) 0.9; 3,789; 4,5; 4,57 2) a) 0,65; 1,37; 0,75; 2,975 

b) 1,37; 2,975  c) 1,37; 2,975                                               

 Testes (página 86)

1) c  2) c  3) c  4) c  5) b  6) d                            
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Comentário: Em todas as atividades e testes, a partir daqui até o final do 
capítulo, será importante que o professor lembre sempre para no aluno, em 
cada atividade, a posição da vírgula em cada operação realizada. 
                            

 Atividades (página 87)

1)  a) 18,388  b) 98,8  c) 279,49

 d) 720,69  e) 7,8  f) 5 789,57

 Atividades (página 88)

1) a) 101,8  b) 91,428  c) 581,49

 d) 723,7  e) 12,9  f) 6 854, 57

2) R$ 11,95

 Atividades (página 89)

1) a) 12,35  b) 52,4  c) 12,5

 d) 872,06  e) 51,6  f) 5 702,05

 Atividades (página 90) 

1) a) 17,35         b) 9,4      c) 18,5     d) 489,06        e) 68,6      f) 3.469,05

 Testes (página 91)

1) a  2) c  3) b  4) a  5) d                      

 Atividades (página 92)

1) a)  R$ 301,00  b) R$ 554,00  c) R$ 1108,00                  

2) R$ 102,00  3) R$ 276,00  4) R$ 350,00         
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 Atividades (páginas 93 e 94)

1) a) R$ 42,00 + R$ 0,06= R$ 42,06        
 b) R$ 15,00 + R$ 0,75= R$ 15,75  
 c) R$ 105,00 + R$ 1,75= R$ 106,75        
 2) R$ 6,70   3) R$ 10,70         

 
 Testes (página 95)

1) d   2) b  3) c               

 Testes (página 98)

1) c  2) a  3) d  4) b  5) b  6) c  7) b 

 Atividades (página 99)

1) A: 1,5     B:4,5  2) 2,5  3) 1,7

 Testes (página 100)

1) c  2) c  3) a  4) a

 Revisão  (páginas 101,102 e 103)

1) b  2) a  3) c  4) d  5) a  6) c
7) a  8) c  9) c  10) c  11) d  12) c
13) d  14) a  15) d  16) c  17) b
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 DESAFIO

 (ENEM) Grandes times nacionais e internacionais utilizam dados estatísticos 
para a definição do time que sairá jogando numa partida. Por exemplo, nos 
últimos treinos, dos chutes a gol feito pelo jogador I, ele converteu 45 chutes 
em gol. Enquanto isso, o jogador II acertou 50 gols. Quem deve ser selecionado 
para estar no time no próximo jogo, já que os dois jogam na mesma posição? 
A decisão parece simples, porém deve-se levar em conta quantos chutes a gol 
cada um teve oportunidade de executar. Se o jogador I chutou 60 bolas a gol e 
o jogador II chutou 75, quem deveria ser escolhido?

a) O jogador I, porque acertou 3/ 4 dos chutes, enquanto o jogador II acertou 
2/ 3 dos chutes.

b) O jogador I, porque acertou 4/ 3 dos chutes, enquanto o jogador II acertou 
2/ 3 dos chutes.

c) O jogador I, porque acertou 3/ 4 dos chutes, enquanto o jogador II acertou 
3/ 2 dos chutes.

d) O jogador I, porque acertou 12/ 25 dos chutes, enquanto o jogador II acertou 
2/ 3 dos chutes.

e) O jogador I, porque acertou 9/ 25 dos chutes,  enquanto o jogador II acertou 
2/ 5 dos chutes.

 SOLUÇÃO

 O jogador I, acertou 45/ 60 dos chutes, simplificando 45/60 encontramos ¾.

 O jogador II, porque acertou 50/ 75 dos chutes, simplificando 50/75 
encontramos 2/3.

 ¾ é maior que 2/3.

 Gabaritoa: A
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 Capítulo 4: Medidas

 Descritores 
 
D6 Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais
ou não.
D7 Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas 
como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.
D8 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo.
D9 Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da
duração de um evento ou acontecimento.

 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (páginas de 107 a 110)

1. a) 1 ano  b) 12

2. 30 dias = abril, junho, setembro e novembro.
 31 dias = janeiro, março, maio, julho , agosto, outubro e dezembro.

a) Não ; sim ; fevereiro, porque tem 28 dias.

b) 12

3. a) Resposta pessoal  b) Resposta pessoal
 c) Resposta pessoal  d) Resposta pessoal

4. Resposta pessoal  5. Resposta pessoal

6. a) Resposta pessoal  b) Resposta pessoal
 c) Resposta pessoal

7. Resposta pessoal

8. a) Resposta pessoal  b) Resposta pessoal c) 7

9.  Domingo; segunda – feira; terça- feira; quarta- feira; quinta- feira;
 sexta- feira; sábado 

10. a) Resposta pessoal  b) Resposta pessoal c) Resposta pessoal

 d) domingo    e) sábado   f) 7

11. Quarta- feira  e sexta- feira; domingo e terça- feira;  sexta- feira e domingo.
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 Atividades (página 111)

1.

2.

7 horas

4 horas e
30 minutos

Meio-dia

Meio-dia e 
meia

5   30 3    30

3    006    00

3.

4) a) 12  b) 1 ;2 ;3 ;4 ;5 ;6 ;7 ; 8; 9; 10; 11; 12

 Atividades (páginas 112 e 113)

1.

2 horas e
10 minutos

5 horas e 
25 minutos

8 horas e 
15 minutos

9 horas e
40 minutos
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2. a) 12 hora e 15 minutos

b)

3. Resposta pessoal

4. 10 horas; 11 horas e 10minutos; 8 horas e 20 minutos e 12 horas e 50 minutos.

 Atividade (páginas 117)

1. 5 horas; 6 horas e 7 horas.  2. 50 minutos

3. a) 4 horas  b) depois  c) 3 horas  d) 4 horas

4. a) 8 horas  b) 3 horas

 Testes (páginas 119 e 120)

1. b  2. b  3. d  4. c  5. c  
6. b  7. b  8. d  9. d  10. c

 Atividade (página 122) 

1.  a) Resposta pessoal  b) Resposta pessoal

2. Resposta pessoal  3. 2;1;3;1;1,

4. a) passos   b) maior

 Atividade (página 124) 

1. a) Resposta pessoal  b) Resposta pessoal  c) Resposta pessoal

2. a) 11 cm   b) 7  cm
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 Atividade (página 125) 

1. Resposta pessoal  2. Resposta pessoal

 Atividade (página 126) 

1. a) Resposta pessoal  b) Resposta pessoal  c) Resposta pessoal

2. 50 cm

3. a) 120 cm  b) 60 cm  c) 150 cm  d) 80 cm

4. a) 1 m  b) 0,5 m  c) 1,5 m  d) 2 m

 Atividade (página 128) 

1.  a) Resposta pessoal  b) Resposta pessoal
 c) Resposta pessoal  d) Resposta pessoal

2. a) 1000 m  b) 300 m

 Atividade (página 129) 

1.  a) 115 cm  b) 250 cm  c) 508 cm
 d) 214 cm  e) 420 cm

2. a) 1,57 m  b) 2.15 m  c) 0,53 m  d) 0,02 m

 
 Teste (página 129) 

1. b

 Atividade (página 130) 

1. a) maior  b) menor  c) maior  d) maior  e) menor

 Atividade (página 131) 

1. a) maior   b) a mesma  c) menor
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 Atividade (páginas 132 e 133) 

1) Resposta pessoal  2) b; c; f; g; h

3) a) 490 l   b) não, só tem 10l  4) sim
  

 Atividade (página 134) 

1) a) 2 140 ml  b) 4 200 ml

2) a) 0,157 l  b) 0,015 l

 Testes  (página 135)

1. c  2. d  3. b  4. c  5. b  6. c

 Atividade (página 137) 

1) a) 34 kg  b) resposta pessoal

2) 3  3) 5  4) 5

 Atividade (página 138) 

1) a) 3270 g  b) 5230 g

 Atividade (página 138) 

1) a) 0,238 kg  b) 0,009 kg

 Testes  (páginas de 138 a 140)

1. b  2. a  3. b  4. a
5. b  6. b  7. b  8. c

 Revisão  (páginas de 141 a 143)

1. a  2. d  3. c  4. a  5. d  6. c
7. c  8. c  9. d  10. b  11. d  12. b
13. b  14. a  15. a
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 DESAFIO

 Um pintor dispõe de 35 litros de tinta vermelha e de 30 litros de tinta 
branca. Ele deseja misturar essas tintas na proporção de 5 litros de tinta vermelha 
para cada 3 litros de tinta branca para obter um tom de tinta mais claro. Para 
obter o maior volume possível de tinta misturada, ele deverá utilizar toda a tinta 
disponível de uma das cores e sobrará certa quantidade de tinta da outra cor.
Quantos litros de tinta sobrarão sem serem misturados?

a) 5  b) 9  c) 12  d) 14  e) 17 

 SOLUÇÃO

 Temos dois casos a analisar. Utilizando toda a tinta vermelha e utilizando 
toda a tinta branca. 

 Utilizando toda a tinta vermelha, vamos calcular x litros da tinta branca: 
5/3 = 35/x  , então x= 21.Se forem utilizados 21 litros da tinta branca, sobrarão 
30 – 21 = 9 litros. 

 Utilizando toda a tinta branca e vamos calcular y litros da tinta vermelha:  
5/3 = y/30  , então y= 50. Impossível essa situação, pois só há 35 litros da tinta 
vermelha. 

 Gabarito: B



29

 Capítulo 5: Figuras bidimensionais 

 Descritores e localização inicial no capítulo

D3 Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais 
pelo número de lados e pelos tipos de ângulos.
D4 Identificar quadriláteros observando as posições relativas entre seus lados 
(paralelos, concorrentes, perpendiculares).
D5 Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 
malhas quadriculadas
D11 Resolver problemas envolvendo o cálculo do perímetro de figuras planas, 
desenhadas em malhas quadriculadas.
D12 Resolver problemas envolvendo o cálculo ou a estimativa de áreas de figuras 
planas, desenhadas em malhas quadriculadas.

 Gabaritos, soluções e comentários.

 Atividade (página 147) 

1) a) reta   b) ponto  c) plano  d) reta  e) plano

2) resposta pessoal

 Atividade (página 149) 

1) a) F  b) V

2) a) concorrentes  b) paralelas  c) concorrentes
 d) paralelas  e) paralelas

3) a) Rua Paraná   b) Rua Amazonas, Rua Maranhão e Rua Paraná

4) c
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 Atividade (página 154) 

1) a) obtuso   b) reto   c) agudo

2) a) ângulo reto  b) ângulo obtuso  c) ângulo obtuso

3) a     4) d

 Atividades  (página 155)

1.

 Testes (páginas de 158 a 160)

1. c  2. b  3. b  4. d  5. d
6. b  7. c  8. c  9. a

 Atividades (página 161)

1. 12 cm. 14 cm e 14 cm.

 Testes ( página 162)

1. a  2. c  3. c
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Atividades (página 164)

1. 6   2. a) 3 cm2  b) 4 cm2  c) 5 cm2

 Atividades (página 164)

1. 8 

 Atividades ( página 165)

1. 18 e 20 

 Atividades ( página 166)

1. 9 e 25  2. 90 m2

 Testes (páginas de 167 a 169)

1. a  2. b  3. b  4. c
5. b  6. c  7. b  8. a

 Revisão ( páginas de 170 a 175)

1. d  2. d  3. d  4. a  5. a  6. b
7. d  8. b  9. b  10. d  11. c  12. d
13. c  14. b  15. c  16. d  17. d  18. a
19. d  20. c  21. d  22. a  23. b
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 DESAFIO

 (ENEM) Para dificultar o trabalho dos falsificadores, foi lançada uma nova 
família de cédulas do real. Com tamanho variável - quanto maior o valor, maior a 
nota - o dinheiro novo terá vários elementos de segurança. A estreia será entre 
abril e maio, quando começam a circular as notas de RS 50,00 e RS 100,00.

 As cédulas atuais têm 14 cm de comprimento e 6,5 cm de largura. A maior 
cédula será a de RS 100,00, com 1,6 cm a mais no comprimento e 0,5 cm maior 
na largura.

Disponivel em http://br.noticias.yahoo.com. Acesso em: 20 abr. 2010 (adaptado).

 Quais serão as dimensões da nova nota de R$ 100,00?

a) 15,6 cm de comprimento e 6 cm de largura
b) 15,6 cm de comprimento e 6,5 cm de largura
c) 15,6 cm de comprimento e 7 cm de largura
d) 15,9 cm de comprimento e 6,5 cm de largura
e) 15,9 cm de comprimento e 7 cm de largura

 SOLUÇÃO

 14 + 1,6 = 15,6 cm
 6,5 + 1,5 = 7 cm

 GABARITO: C
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 Capítulo 6: Figuras tridimensionais 

 Descritores e localização inicial no capítulo

D2 Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos 
redondos, relacionando figuras tridimensionais com suas planificações.

 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (páginas de 179 a 180)

1. 
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 Atividades  (páginas 179 e 180 )

1.  a) corpo redondo  b) poliedro   c) poliedro

 d) corpo redondo  e) corpo redondo  f) poliedro

2. a) poliedros  b) corpos redondos

2.
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3.

4.

 

 Testes (páginas de 185  a 187)

1. b  2. c  3. a  4. b  5. c
6. c  7. c  8. d  9. d
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 DESAFIO

 (ENEM) Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento 
de conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, 
edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do 
empilhamento de cubinhos. 

 Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 x 4 x 4. Ele já 
empilhou alguns dos cubinhos necessários, conforme a figura.

 Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo, 
juntos, formam uma peça única, capaz de completar a tarefa. 

 O formato da peça capaz de completar o cubo 4 x 4 x 4 é 

 GABARITO: A
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 Capítulo 7: Localização

 Descritores e localização inicial 
 no capítulo

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

 Gabaritos, soluções e 
 comentários

 Atividades (páginas de 190 a 192)

1. a) Daniel  b) Leila  c) Daniel
2. a) vermelho  b) amarelo  c) azul  d) azul
3. Peteca e bola
4. a) Rodrigo  b) Tiago  c)  Carla  d) Bruno 

 Testes (páginas de 194 a 197)

1. a  2. d  3. d  4. b   5. c
6. b  7. a  8. d  9. a

 DESAFIO

1. (Saresp – SP). Imagine um jogo em que um participante deva adivinhar a 
localização de algumas peças desenhadas num tabuleiro que está nas mãos do 
outro jogador. Veja um desses tabuleiros com uma peça desenhada.  

 A sequência de comandos que acerta as quatro 
partes da peça desenhada é:

 a) D4, E3, F4, E4  b) D4, E4, F4, E5

 c) D4, E3, F3, E4 d) D4, E3, F4, E5

     GABARITO: D
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 Capítulo 8: Ler informações e apresentadas em tabelas ou
	 gráficos

 Descritores e localização 
inicial no capítulo 

D27 Ler informações e dados 
apresentados em tabelas.
D28 Ler informações e dados 
apresentados em gráficos 
(particularmente em gráficos de 
colunas).

 Gabaritos, soluções e 
comentários.

 Atividades (páginas 201)

1. a) chocolate  b) 15  c) batata frita  d) 52  e) 21

 Atividades (páginas 202)

1. a) pipoca  b) sanduíche

 Testes (páginas 202 e 203)

1. c  2. a  3. d  4. b   5. d

 Revisão Final (Páginas de 204 a 211)

1. c  2. a  3. b  4. c   5. a  6. c  7. b
8. c  9. c  10. b  11. d  12. c  13. b  14. c  
15. c  16. d  17. b  18. b  19. a  20. b  21. c  
22. c  23. a  24. d  25. b  26. b  27. b  28. c  
29. d  31. b  32. a  33. c  34. b  35. d  36. a  
37. c  38. c
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 DESAFIO

 (ENEM) Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha 
de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da 
Saúde anunciou a prorrogação da campanha por mais uma semana.  A tabela 
apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre os cinco grupos de risco 
até a data de início da prorrogação da campanha.

 
 Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já 
vacinadas?

a) 12  b) 18  c) 30  d) 40  e) 50

 SOLUÇÂO

 Total de pessoas, em milhões, desses grupos de risco:

4,5 + 2,0 + 2,5 + 0,5 + 20,5 = 30

 Total de pessoas, em milhões, já vacinadas desses grupos de risco:

0,9 + 1,0 + 1,5 + 0,4 + 8,2 = 12

 Logo, a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já 
vacinadas é: 

          GABARITO: D 
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JOGOS
  
  SEQUÊNCIA

 Toda sequência tem uma lógica. Descubra as da sequência abaixo e continue.

 

01

a)

b)

c)

d)

  
  Observe as sequências abaixo e desenhe a próxima figura.

 

02
a)

b)

c)
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  Use as peças do Tangram para formar as figuras. 03

  
  QUADRADOS MÁGICOS

 Observe os números com atenção em cada quadrado e complete.

04

A

C

B

D
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  SODOKU

 O Sudoku é um jogo de lógica japonês, no qual a colocação de números, letras e 
símbolos, atraem aqueles que gostam de um desafio.
 Preencha as malhas vazias com as letras A, B, C ou D, sem que haja repetição de 
letras, nas linhas, nas colunas ou nos quadros destacado.

  
  Preencha as malhas vazias com os números 1, 2, 3 ou 4, sem que haja repetição 
  de números, nas linhas, nas colunas ou nos quadros destacado.

05

06

  
  Quantos triângulos você vê nestas figuras?07
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 Forme 3 quadrados com 12 palitos.

  
  DESAFIO COM PALITOS08

  Forme 5 quadrados com 12 palitos.

  Mova 3 palitos e forme 5 quadrados

09

10
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	 Um	casal	tem	quatro	filhos	homens,	cada	filho	tem	uma	irmã,	quantas	pessoas	há	
na	família?

	 Resposta: ____________________

	 	 Em	uma	corrida,	5	alunos		participaram.

 Sabemos que o Lucas chegou em terceiro lugar e , Paulo em quarto.

 Descubra qual foi a colocação de Daniel, Mauro e Camilo no final da corrida, usando 
as seguintes informações:

 Mauro não foi o primeiro colocado;
 Daniel não foi o último colocado;
 Mauro chegou antes de Paulo.

1º	Colocado:	____________________

2º	Colocado:	____________________

3º	Colocado:	____________________

4º	Colocado:	____________________

5º Colocado:	____________________

  
  RACIOCÍNIO LÓGICO11
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