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OBJETIVOS (Questões da Avaliação) 

 

 

 

NOMES DOS 

ALUNOS 

 

ler e 
interpretar 
informações 
e dados 
apresentados 
em tabelas. 

estabelecer 
relações 
entre 
unidades de 
medida de 
tempo (hora, 
minuto) na 
resolução de 
situações-
problema 

Resolver 
problema 
com números 
naturais 
envolvendo 
diferentes 
significados 
da adição e 
subtração.) 
 

 

Identificar a 
localização / 
movimentaçã
o de objetos 
em mapas, 
croquis e 
outras 
representaçõ
es gráficas 

Reconhecer 
uma figura 
plana 
(triângulo, 
quadrilátero, 
e 
pentágono) 
de acordo 
com o 
número de 
lados. 

Identificar a 
localização 
de números 
naturais na 
reta 
numérica 

Reconhecer 
uma figura 
plana 
(triângulo, 
quadrilátero e 
pentágono) 
de acordo 
com o 
número de 
lados. 

Resolver 
problemas 
com números 
naturais, 
envolvendo 
divisão com 
significado de 
repartir. 

 

Resolver 
situações-
problema 
utilizando 
unidades de 
medida 
padronizadas 
como 
Km;m;cm;mm, 
bem como as 
conversões entre 
l e ml e as 
conversões entre 
tonelada, kg e g. 

  Questão 1 Questão 2 Questão 3 Questão 4 Questão 5  Questão 6 Questão 7 Questão 8 Questão 9 

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            



Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

Nome            

 

OBSERVAÇÕES: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Legenda   - Sim – marcar com S -  caso o aluno tenha acertado a questão na avaliação. 
                  
  ___________________________________                ____________________________________ 

                      PROFESSORA                                                             SUPERVISORA                                                     DATA: _____/_____/2013 
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Consolidado do simulado  de Matemática  
Professora: Eduarda Diniz Mayrink                   Ano: 5º ano                   Data:  _____/_____/______ 

 

 

 

 

NOMES DOS 

ALUNOS 

 

Resolver 
situações-
problema 
utilizando 
unidades de 
medida 
padronizadas 
como 
Km;m;cm;mm 

Resolver 
situações-
problema 
com números 
naturais, 
envolvendo 
diferentes 
significados 
da divisão 

Resolver 
situações-
problema 
com números 
naturais, 
nesse caso 
envolvendo 
subtração 
com 
significado de 
comparação 

Resolver 
problema de 
soma e 
subtração 
com números 
decimais 
envolvendo o 
Sistema 
Monetário 
Brasileiro.) 

Resolver 
problema 
envolvendo 
relações 
entre 
unidades de 
medidas 
padronizadas 
(km/ m).) 

Estabelecer 
relações 

entre horas 
e minutos 

R
es

u
lt

a
d

o
 f

in
a
l 

 

  Questão 10 Questão 11 Questão 12 Questão 13 Questão 14 Questão 15  

Nome          

Nome          



Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

Nome          

 

 

OBSERVAÇÕES: 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________ 

Legenda   - Sim – marcar com S -  caso o aluno tenha acertado a questão na avaliação. 
                  
  ___________________________________                   ____________________________________ 

                      PROFESSORA                                                                SUPERVISORA                                                   DATA: _____/_____/2013 


