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Ano Letivo: 2020 Plano de Ações: ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS 

 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAÇADOR 

Ano/Turma: 5º Ano Data: 14/05/2020 a 20/05/2020 Carga Horária: 5 aulas 

Componente Curricular 
Central: Matemática 

Componente(s) 
Curricular(es) 
Participante(s):  
Português; 
História 

Professor(es): 
Edilene Kutcher da Silva; 
Elaine Neves Lopes; 
Meriluci Trento,Marcio;  
Rocha Layde; 
Gisele Galvão Pereira;  
Samara Todeschini; 
Bernadete Maria Ribeiro dos Santos. 

Tema Genérico do Plano de Aula: Grandezas e Medidas 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou 

Componente Curricular): Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e 

a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos 

matemáticos para compreender e atuar no mundo 

Objetos de Conhecimento: Medidas de comprimento, área, massa, tempo, 

temperatura e capacidade: utilização de unidades convencionais e relações entre as 

unidades de medidas. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal 

de Caçador) 

➢ (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. 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados 

➢ Internet, computador/celular, caderno, impressões/cópias, lápis, borracha, caneta. 

Aplicação/Fixação 

TERÇA-FEIRA: 

Objetivos específicos: 

1- Obter medidas de comprimento através de estimativas 

2- Fazer estimativas utilizando estratégias pessoais estabelecendo relações entre 

as unidades usuais de medidas de comprimento e tempo. 

Leitura do texto: 

Você já passou por situações que precisou medir algo? Como você fez? Quais 

instrumentos utilizou? 

UM POUCO DE HISTÓRIA 

       Pesagens são tão antigas como as primeiras contagens. Nas comunidades 

primitivas os homens utilizavam as unidades dos seus produtos principais para se 
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exprimirem nas trocas. Por exemplo: um agricultor avaliava uma ovelha em “mãos 

cheias de trigo” ou outro grão das suas produções.  

       Por longo tempo cada país, cada região, teve seu próprio sistema de medidas. 

Muitas sociedades adotaram unidades de medidas originadas de partes do corpo 

humano, para medir comprimentos, tais como: pé, polegada, palmo, cúbito, jarda, 

etc.  

       Essas medidas, entretanto, eram geralmente arbitrárias e imprecisas, ou seja, 

não tinham um padrão definido, nem valor exato, e consequentemente, sempre 

deixavam dúvidas. Isso criava muitos problemas para o comércio, porque as 

pessoas de uma região não estavam familiarizadas com o sistema de medir das 

outras regiões. As quantidades eram expressas em unidades de medir pouco 

confiáveis, diferentes umas das outras e que não tinham correspondência entre si.   

      A partir da Revolução Francesa o Sistema Métrico Decimal (SMD) foi adotado 

pela maioria dos países, como tentativa de se chegar a um padrão uniforme. 

Inicialmente o sistema métrico decimal era constituído de três unidades básicas: o 

metro, que deu nome ao sistema, o litro e o quilograma. Em 1960, o sistema 

métrico decimal acabou sendo substituído pelo Sistema Internacional de Unidades 

(SI), mais complexo e sofisticado. O quilograma foi definido para medir a grandeza 

de massa e equivale à massa de um decímetro cúbico de água à temperatura de 

4ºC.  

Resolva as situações problemas: 

➢ 1) Numa sacola estão 3 kg de batata, 750 g de feijão, 400 g de queijo, 250 g 

de azeitona e 500 g de arroz. Qual é o peso total dos alimentos? 

(A) 1,9 kg                  (B) 3,85 kg                       (C) 4,75 kg                     (D) 4,9 kg 

➢ 02) Para o lanche da tarde, Ana comprou meio quilo de presunto. Foram 

consumidos 285 gramas durante o lanche. Sobraram: 

A)153g de presunto             B) 215g de presunto 

C) 285 g de presunto            D) 715 g de presunto 

➢ 03) Observe a figura a seguir: 
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O algarismo 2, no valor do peso líquido do produto, representa:  

(A) 2 gramas           (B) 20 quilogramas 

(C) 200 gramas           (D) 2000 miligramas. 

➢ 04) Carla andou 2 000 m da sua casa até a escola. A distância que Carla 

andou é igual a: 

(A) 2 km     (B) 20 km      (C) 200 km     (D) 2 000 km 

➢ 05) Júlia e Lucas saíram em viagem no dia 1º de Maio e voltaram no dia 2 

de julho. A viagem durou:  

➢  

(A) 9 semanas        (B) 7 semanas         (C) 5 semanas         (D) 8 semanas. 

Resolva as situações problemas: 

➢ 06) Cada um dos círculos a seguir possui raio de 4 cm. A altura e a largura 

da pilha, respectivamente, medem: 

 

A) 8 cm e 16 cm        B) 16 cm e 8 cm      C) 16 cm e 32 cm      D)  32 cm e 16 cm. 

➢ 07) Beatriz faz aniversário 17 dias depois de seu colega Antônio. Neste ano 

o aniversário de Antônio será domingo. Em que dia da semana será o 

aniversário de Beatriz? 
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(A) Sábado     (B) Domingo     (C) Segunda-feira    (D) Terça-feira   (E) Quarta-feira 

➢ 08) O piso de uma sala está sendo revestido com cerâmica quadrada. Já 

foram colocadas  9 cerâmicas, como mostra a figura abaixo. Quantas 

cerâmicas faltam para cobrira sala? 

 

(A)12               (B)15                     (C)18            (D)24 

➢ 09) A figura a seguir, representa um terreno em forma de trapézio e o 

proprietário do terreno pretende cercá-lo com uma tela. Quantos metros de 

tela serão necessários? 

  A) 96 metros 

  B) 104 metros 

  C) 124 metros  

  D) 128 metros 

➢ 10) Gabriel comprou um litro de iogurte. Já tomou 400 ml. Ainda restam:  

(A)400 ml           (B) 600 ml             (C) 500 ml             (D) 300 ml 

➢ 11) A médica explicou que o paciente deveria tomar 1 comprimido do mesmo 

medicamento a cada 6 horas. Quantos comprimidos o paciente deve tomar 

por dia:  

(A) 8                 (B) 4                (C) 6                  (D) 1 

 

SEXTA-FEIRA: 

➢ Uma balconista vendeu 70 centímetros de tecido a um freguês. Essa 

balconista preencheu corretamente a nota fiscal, escrevendo: 

A) 0,07m               B) 0,070m                   C) 0,070cm              D) 0,70m 

➢ 02) Observe a reta numérica a seguir:  

 

O número decimal que corresponde ao ponto indicado pela seta nesta reta 
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numérica é  

A) 0,15                 B) 0,5                 C) 1,5                 D) 1,05. 

➢ 03) Matilde mediu a altura de uma figurinha com um pedaço de régua, 

graduada em centímetros, como mostra a figura. Qual é a altura da 

figurinha? 

  A) 1 cm 

  B) 2 cm 

  C) 3 cm 

  D) 4 cm 

  E) 5 cm 

➢ 04) Em um dia, a cantina da escola vendeu 50 copos de suco de 200 ml. 

Sabe-se que foi preparado 12 litros de suco. Quantos litros sobraram? 

(A) 1 litro             (B) 2 litros           (C) 3 litros           (D) 4 litros 

➢ 05) A temperatura normal de uma pessoa normal é de 36,5 graus. Jane está 

com febre e sua temperatura está medindo 39 graus. Quantos graus acima 

do normal está a temperatura de Jane? 

(A)  5,00               (B) 2,50               (C) 3,50          (D) 2,00 

➢ 06) Marlene e seus amigos gastaram quatro horas e dezoito minutos para 

terminar um jogo de tabuleiro. Quantos minutos eles gastaram?  

(A) 258                 (B) 198              (C) 138              (D) 108 

➢ 07) Marco distribuiu 3L de refrigerantes em copos, cuja capacidade é de 200 

ml cada um. Para distribuir esse refrigerante Marco utilizou? 

    (A) menos de 10 copos; 

    (B) exatamente 12 copos; 

    (C) exatamente 13 copos;  

    (D) mais de 14 copos. 

Síntese/Avaliação 

➢ A partir da participação e produção dos alunos no retorno das aulas 

Registro de Frequência 
➢  

Referencial 

➢ Prova Brasil de Matemática. Disponível em: 
<https://novaescola.org.br/conteudo/317/prova-brasil-de-matematica-5-ano-
grandezas-e-medidas> 

➢ Provas da OBMEP. Disponível em: <http://www.obmep.org.br/provas.htm> 

 


