
 Escola FB Kids Valor : 0,6 
 Aluno (a):                                                                     

5º ano  - 4º bimestre                                                 Data:      /      /2020 

Av 2 de Matemática                                                 Professora: Emilene 
 
 
Questão 01: (0,6) 
 
Qual o volume do cubo abaixo? 
 
 
 
 
 
 
 
                                                     
(a)  27 cm³. 
  
(b)  9 cm³.   
 
(c)  12 cm³.  
 
(d)  21 cm³.  
 
(e)  6 cm³. 
   

 
Questão 02: (0,6) 
 
Efetue a transformação: 
 
 
 
(a)  6 g. 
  
(b) 60 g.  
 
(c) 600 g.  
 
(d)  6000 g. 
 
(e)  0,6 g. 
 
 
Questão 03: (0,6) 
 
Quantos kg existem em   3  t? 
                                         4 
(a)   0,75 kg. 
  
(b)    750 kg. 
 
(c)   75 kg. 
 
(d)   7500 kg. 
 
(e)   1,333 kg. 

6 hg em g 



 
Questão 04: (0,6) 

Carlos pesava 130 kg. Fez uma dieta e perdeu 10% de sua massa. Quantos quilogramas Carlos tem 
atualmente? 
 
(a) 13 kg.      
         
(b) 143 kg.       
       
(c) 1,3 kg.       
       
(d) 117 kg.       
       
(e) 127 kg.        
    
 
Questão 05: (0,6) 

Estes objetos são usados em academias de ginástica. Qual a diferença, em gramas, entre os dois 
objetos?  
 
 
 
 
 
  
 
                               12 kg                                             24 kg 
                                                      
(a)  12 000 g. 
                
(b)  120 g. 
         
(c)  12 g. 
        
(d)  36 g. 
        
(e) 36 000 g. 
 
 
         
Questão 06: (0,6) 
 

Um carrinho pode transportar, no máximo, 80 kg. Em quantas viagens, no mínimo, poderá ser 
transportada 1,2 t de areia utilizado esse carrinho? 
   
(a) Em 6 viagens. 
  
(b) Em 15 viagens. 
  
(c) Em 150 viagens. 
 
(d) Em 1,5 viagens. 
 
(e) Em 60 viagens. 
 
 
 



Questão 07: (0,6) 

Transforme 0,5 t em quilograma: 
 
(a) 5 kg.          
 
(b)  50 kg.      
        
(c) 5000 kg.           
 
(d) 0,05 kg.             
 
(e) 500 kg.     
 

Questão 08: (0,6) 
 
Vou dividir igualmente 4,2 kg de chocolate entre 35 crianças. Quantos gramas receberá cada 
criança? 
                                        
(a) 1200 g.         
  
(b) 1,2 g.         
 
(c) 12 g.       
 
(d) 120 g.        
 
(e) 0,12g. 
        
 
Questão 09: (0,6) 
 
O "peso" bruto de quatro latinhas de extrato de tomate é 3 kg. Sabendo que cada latinha tem massa 
de 40 g, determine o "peso" líquido do extrato de tomate: 
               
(a) 0,71 kg.        
  
(b) 75 kg.   
 
c) 710 kg.   
 
(d) 120 kg. 
 
(e) 7,1 kg.   
 
Questão 10: (0,6) 

Transforme 3 m³ em litros:                                     
(a) 3 L.   
  
(b) 30 L.   
 
(c) 30000 L. 
 
(d) 300 L.                                                                                                 Releia sua avaliação! 
 
(e) 3000 L.  

 Um beijo e um abraço apertado. 


