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SImulAdO PARA mONITORAmENTO dA APRENdIzAGEm PROvA BRASIl

Leia os textos para responder às questões 1 a 5.

Texto 1

O BANhO dE NINA
(De Ana Cristina Melo, com ilustrações de Cris Alhadeff. Editora Escrita Fina)

Ao saber que a água do mundo poderia acabar, Nina ficou preocupada e começou a matutar 
soluções pra esse problema. suspender a escovação de dentes? Pedir para o papai não lavar o 
carro? deixar de usar a descarga? Conheça as ideias dessa menina disposta a impedir uma seca 
generalizada.

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/e-dia-da-agua/>. Acesso em: 6 fev. 2015. (Adaptado).

Texto 2

A ÁGuA

o consumo mundial de água triplicou em 1950. mas as reservas de água do nosso planeta não 
acompanharam o aumento do consumo, continuando, assim, nos mesmos níveis.

o que chama atenção, também, é que nas últimas décadas o consumo médio de água tem se 
ampliado cerca de 50%.

Usando uma torneira aberta durante 5 minutos, para escovar os dentes ou fazer a barba, se gasta 
em média 12 litros de água. Algumas maneiras de economizar até 2 litros de água são: escovar os 
dentes utilizando um copo de água, fazer a barba colocando um tampão na pia.

Uma torneira que fique gotejando um dia inteiro gasta cerca de 45 litros de água. outra atitude 
que desperdiça muita água é um banho demorado. 

Uma descarga chega a gastar 19 litros de água. Por isso recomenda-se que sejam trocadas as 
válvulas de descarga antigas por válvulas novas que têm duas opções de descarga, e para quem 
não pode trocar a descarga devem-se evitar descargas desnecessárias e prolongadas.

devemos ter consciência de que a água é um bem essencial para a vida de todos, pois nós po-
demos passar até 28 dias sem comer, mas apenas três dias sem água. 

Disponível em: <http://www.acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-agua-4o-ou-5o-ano>.  
Acesso em: 5 fev. 2015. (Adaptado).
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Caro(a) professor(a),

A Editora moderna, em parceria com a Avalia Educacional, desenvolveu este si-
mulado para monitoramento da Aprendizagem: Prova brasil, com a finalidade de 
auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da 
aprendizagem no final dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

o objetivo deste material é contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e 
com a execução das práticas pedagógicas a partir do diagnóstico do nível de alfa-
betização dos alunos e oferecer subsídios para a formulação de novas estratégias 
para a melhoria do ensino.

o caderno que cada aluno receberá é composto de: 

 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma;

 1 folha de resposta.

ORIENTAÇÕES GERAIS 

motive os alunos a fazerem o simulado. Explique que eles vão fazer uma atividade 
diferente e que, para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as 
suas orientações. Em seguida, distribua os cadernos e peça aos alunos que escre-
vam o nome na linha que consta na capa do caderno.

Os alunos receberam as seguintes instruções:

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.

  Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 
escolher como certa.

  Use lápis preto para marcar as respostas. se você quiser alterar a resposta, 
pode apagar e marcar novamente.

 Procure não deixar questão sem resposta.

  marque as alternativas escolhidas na Folha de Respostas ao terminar o simu-
lado.

Pág. 2  –  matemática  –  simulado PRova bRasil  

Caro(a) aluno(a),

leia atentamente as instruções abaixo antes de iniciar o simulado.

 leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.

  cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 
escolher como certa.

  use lápis preto para marcar as respostas. se você quiser alterar a resposta, 
pode apagar e marcar novamente.

  Procure não deixar questão sem resposta.

  marque as alternativas escolhidas na Folha de Respostas ao terminar o simu-
lado.
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maria estava em frente à sua casa e decidiu visitar um amigo. se, para chegar à casa do seu amigo, 
m

Casa do João

Casa do Carlos Casa do Paulo

Casa do Ivo
Maria

A) ivo

B) Paulo

C) carlos

d) João

Questão 2

Jonas ganhou 4 caixas de presente e, para guardá-las, resolveu abri-las de modo que ficassem plani-
ficadas.

duas das caixas de Jonas têm o formato de um cubo.

I II III IV

identifique quais das planificações dadas acima formam um cubo.

A) i e iii

B) ii e iv

C) iii e iv

d) i e iv

VOLUME 1

simulAdO PArA mOnitOrAmentO dA APrendizAgem PrOvA BrAsil

Questão 1

aria andou para sua direita, fez uma curva à esquerda e depois entrou na primeira rua à  
sua esquerda, quem foi o amigo visitado?
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Caro(a) aluno(a),

leia atentamente as instruções abaixo antes de iniciar o simulado.

 leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.

  cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 
escolher como certa.

  use lápis preto para marcar as respostas. se você quiser alterar a resposta, 
pode apagar e marcar novamente.

  Procure não deixar questão sem resposta.

  marque as alternativas escolhidas na Folha de Respostas ao terminar o simu-
lado.
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maria estava em frente à sua casa e decidiu visitar um amigo. se, para chegar à casa do seu amigo, 
m

Casa do João

Casa do Carlos Casa do Paulo

Casa do Ivo
Maria

A) ivo

B) Paulo

C) carlos

d) João

Questão 2

Jonas ganhou 4 caixas de presente e, para guardá-las, resolveu abri-las de modo que ficassem plani-
ficadas.

duas das caixas de Jonas têm o formato de um cubo.

I II III IV

identifique quais das planificações dadas acima formam um cubo.

A) i e iii

B) ii e iv

C) iii e iv

d) i e iv

VOLUME 1

simulAdO PArA mOnitOrAmentO dA APrendizAgem PrOvA BrAsil

Questão 1

aria andou para sua direita, fez uma curva à esquerda e depois entrou na primeira rua à  
sua esquerda, quem foi o amigo visitado?
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Caro(a) professor(a),

A Editora moderna, em parceria com a Avalia Educacional, desenvolveu este si-
mulado para monitoramento da Aprendizagem: Prova brasil, com a finalidade de 
auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da 
aprendizagem no final dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

o objetivo deste material é contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e 
com a execução das práticas pedagógicas a partir do diagnóstico do nível de alfa-
betização dos alunos e oferecer subsídios para a formulação de novas estratégias 
para a melhoria do ensino.

o caderno que cada aluno receberá é composto de: 

 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma;

 1 folha de resposta.

ORIENTAÇÕES GERAIS 

motive os alunos a fazerem o simulado. Explique que eles vão fazer uma atividade 
diferente e que, para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as 
suas orientações. Em seguida, distribua os cadernos e peça aos alunos que escre-
vam o nome na linha que consta na capa do caderno.

Os alunos receberam as seguintes instruções:

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.

  Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 
escolher como certa.

  Use lápis preto para marcar as respostas. se você quiser alterar a resposta, 
pode apagar e marcar novamente.

 Procure não deixar questão sem resposta.

  marque as alternativas escolhidas na Folha de Respostas ao terminar o simu-
lado.

Pág. 4  –  matemática  –  simulado PRova bRasil  

Questão 3

Entre os polígonos representados a seguir, identifique qual deles possui apenas dois pares de 
lados paralelos.

Octógono Triângulo Retângulo Trapézio

A) o octógono.

B) o triângulo.

C) o retângulo.

d) o trapézio.

Questão 4

Patrícia ganhou uma caixa de chocolate de 3,5 kg. Quantos gramas de chocolate havia na caixa?

A) 35 g

B) 350 g

C) 3 500 g

d) 35 000 g
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Questão 5

Nesse fim de semana, isabel foi passear no zoológico com sua avó.
observe o relógio abaixo, que mostra o horário em que elas chegaram ao local do passeio.

elas saíram de casa, de manhã, às 7 horas e 15 minutos.
o período utilizado para fazer o percurso da casa até o zoológico foi de:

A) 85 minutos

B) 105 minutos

C) 115 minutos

d) 135 minutos

Questão 6

ana luísa iniciou a leitura de um livro às 7 horas da manhã. após ler alguns capítulos, parou para 
descansar por 30 minutos. depois reiniciou a leitura e a terminou às 10 horas da manhã. Quanto tempo 
ela levou lendo o livro?

A) 2 horas

B) 2 horas e meia

C) 3 horas

d) 3 horas e meia

Questão 7

em um circo há 2 314 lugares.
Quantas centenas possui esse número?

A) 3

B) 23

C) 300

d) 2 314
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Questão 3

Entre os polígonos representados a seguir, identifique qual deles possui apenas dois pares de 
lados paralelos.

Octógono Triângulo Retângulo Trapézio

A) o octógono.

B) o triângulo.

C) o retângulo.

d) o trapézio.

Questão 4

Patrícia ganhou uma caixa de chocolate de 3,5 kg. Quantos gramas de chocolate havia na caixa?

A) 35 g

B) 350 g

C) 3 500 g

d) 35 000 g
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Questão 5

Nesse fim de semana, isabel foi passear no zoológico com sua avó.
observe o relógio abaixo, que mostra o horário em que elas chegaram ao local do passeio.

elas saíram de casa, de manhã, às 7 horas e 15 minutos.
o período utilizado para fazer o percurso da casa até o zoológico foi de:

A) 85 minutos

B) 105 minutos

C) 115 minutos

d) 135 minutos

Questão 6

ana luísa iniciou a leitura de um livro às 7 horas da manhã. após ler alguns capítulos, parou para 
descansar por 30 minutos. depois reiniciou a leitura e a terminou às 10 horas da manhã. Quanto tempo 
ela levou lendo o livro?

A) 2 horas

B) 2 horas e meia

C) 3 horas

d) 3 horas e meia

Questão 7

em um circo há 2 314 lugares.
Quantas centenas possui esse número?

A) 3

B) 23

C) 300

d) 2 314
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Caro(a) professor(a),

A Editora moderna, em parceria com a Avalia Educacional, desenvolveu este si-
mulado para monitoramento da Aprendizagem: Prova brasil, com a finalidade de 
auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da 
aprendizagem no final dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

o objetivo deste material é contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e 
com a execução das práticas pedagógicas a partir do diagnóstico do nível de alfa-
betização dos alunos e oferecer subsídios para a formulação de novas estratégias 
para a melhoria do ensino.

o caderno que cada aluno receberá é composto de: 

 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma;

 1 folha de resposta.

ORIENTAÇÕES GERAIS 

motive os alunos a fazerem o simulado. Explique que eles vão fazer uma atividade 
diferente e que, para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as 
suas orientações. Em seguida, distribua os cadernos e peça aos alunos que escre-
vam o nome na linha que consta na capa do caderno.

Os alunos receberam as seguintes instruções:

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.

  Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 
escolher como certa.

  Use lápis preto para marcar as respostas. se você quiser alterar a resposta, 
pode apagar e marcar novamente.

 Procure não deixar questão sem resposta.

  marque as alternativas escolhidas na Folha de Respostas ao terminar o simu-
lado.
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Questão 8

marcos pretende localizar na reta numérica o número 220.

50 100 150 200 250 300 350

ele pensou e chegou à conclusão correta de que esse número está entre:

A) 50 e 100

B) 150 e 200

C) 200 e 250

d) 250 e 300

Questão 9

a figura a seguir representa as distâncias percorridas por marina até chegar às casas de seus ami-
gos Pedro e carlos.

Casa de CarlosCasa de Pedro
148 m 942 m

Casa de Marina

Quantos metros marina terá percorrido ao chegar à casa de carlos passando pela casa de Pedro?

A) 148

B) 942

C) 1 080

d) 1 090
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Questão 10

Para que a multiplicação a seguir fique correta, taís precisa completar os dois quadradinhos com 
o mesmo algarismo.

vamos ajudar taís a descobrir qual o algarismo que deve ser colocado no lugar de cada quadradi-
nho da multiplicação que ela terá que apresentar para sua professora.

6 4 8
 2 3

1 9 4
+ 1 2 9 6

1 9 0 4

o algarismo que falta nos dois quadradinhos é o:

A) 2

B) 3

C) 4

d) 5

Questão 11

em um circo há 213 lugares. No último espetáculo compareceram 123 pessoas.

Quantos lugares ficaram vazios?

A) 90

B) 123

C) 213

d) 336

Questão 12

Para fazer 2 litros de suco foram usadas 8 colheres de açúcar.

Quantas colheres de açúcar serão usadas no preparo de 100 litros desse suco?

A) 16

B) 200

C) 400

d) 800
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Leia os textos para responder às questões 1 a 5.

Texto 1

O BANhO dE NINA
(De Ana Cristina Melo, com ilustrações de Cris Alhadeff. Editora Escrita Fina)

Ao saber que a água do mundo poderia acabar, Nina ficou preocupada e começou a matutar 
soluções pra esse problema. suspender a escovação de dentes? Pedir para o papai não lavar o 
carro? deixar de usar a descarga? Conheça as ideias dessa menina disposta a impedir uma seca 
generalizada.

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/e-dia-da-agua/>. Acesso em: 6 fev. 2015. (Adaptado).

Texto 2

A ÁGuA

o consumo mundial de água triplicou em 1950. mas as reservas de água do nosso planeta não 
acompanharam o aumento do consumo, continuando, assim, nos mesmos níveis.

o que chama atenção, também, é que nas últimas décadas o consumo médio de água tem se 
ampliado cerca de 50%.

Usando uma torneira aberta durante 5 minutos, para escovar os dentes ou fazer a barba, se gasta 
em média 12 litros de água. Algumas maneiras de economizar até 2 litros de água são: escovar os 
dentes utilizando um copo de água, fazer a barba colocando um tampão na pia.

Uma torneira que fique gotejando um dia inteiro gasta cerca de 45 litros de água. outra atitude 
que desperdiça muita água é um banho demorado. 

Uma descarga chega a gastar 19 litros de água. Por isso recomenda-se que sejam trocadas as 
válvulas de descarga antigas por válvulas novas que têm duas opções de descarga, e para quem 
não pode trocar a descarga devem-se evitar descargas desnecessárias e prolongadas.

devemos ter consciência de que a água é um bem essencial para a vida de todos, pois nós po-
demos passar até 28 dias sem comer, mas apenas três dias sem água. 

Disponível em: <http://www.acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-agua-4o-ou-5o-ano>.  
Acesso em: 5 fev. 2015. (Adaptado).
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soluções pra esse problema. suspender a escovação de dentes? Pedir para o papai não lavar o 
carro? deixar de usar a descarga? Conheça as ideias dessa menina disposta a impedir uma seca 
generalizada.

Disponível em: <http://chc.cienciahoje.uol.com.br/e-dia-da-agua/>. Acesso em: 6 fev. 2015. (Adaptado).

Texto 2

A ÁGuA

o consumo mundial de água triplicou em 1950. mas as reservas de água do nosso planeta não 
acompanharam o aumento do consumo, continuando, assim, nos mesmos níveis.

o que chama atenção, também, é que nas últimas décadas o consumo médio de água tem se 
ampliado cerca de 50%.

Usando uma torneira aberta durante 5 minutos, para escovar os dentes ou fazer a barba, se gasta 
em média 12 litros de água. Algumas maneiras de economizar até 2 litros de água são: escovar os 
dentes utilizando um copo de água, fazer a barba colocando um tampão na pia.

Uma torneira que fique gotejando um dia inteiro gasta cerca de 45 litros de água. outra atitude 
que desperdiça muita água é um banho demorado. 

Uma descarga chega a gastar 19 litros de água. Por isso recomenda-se que sejam trocadas as 
válvulas de descarga antigas por válvulas novas que têm duas opções de descarga, e para quem 
não pode trocar a descarga devem-se evitar descargas desnecessárias e prolongadas.

devemos ter consciência de que a água é um bem essencial para a vida de todos, pois nós po-
demos passar até 28 dias sem comer, mas apenas três dias sem água. 

Disponível em: <http://www.acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-agua-4o-ou-5o-ano>.  
Acesso em: 5 fev. 2015. (Adaptado).
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Caro(a) professor(a),

A Editora moderna, em parceria com a Avalia Educacional, desenvolveu este si-
mulado para monitoramento da Aprendizagem: Prova brasil, com a finalidade de 
auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da 
aprendizagem no final dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

o objetivo deste material é contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e 
com a execução das práticas pedagógicas a partir do diagnóstico do nível de alfa-
betização dos alunos e oferecer subsídios para a formulação de novas estratégias 
para a melhoria do ensino.

o caderno que cada aluno receberá é composto de: 

 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma;

 1 folha de resposta.

ORIENTAÇÕES GERAIS 

motive os alunos a fazerem o simulado. Explique que eles vão fazer uma atividade 
diferente e que, para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as 
suas orientações. Em seguida, distribua os cadernos e peça aos alunos que escre-
vam o nome na linha que consta na capa do caderno.

Os alunos receberam as seguintes instruções:

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.

  Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 
escolher como certa.

  Use lápis preto para marcar as respostas. se você quiser alterar a resposta, 
pode apagar e marcar novamente.

 Procure não deixar questão sem resposta.

  marque as alternativas escolhidas na Folha de Respostas ao terminar o simu-
lado.
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Questão 13

lucas leu um livro em 1 hora, enquanto cíntia, para ler o mesmo livro, levou 0,7 desse tempo.

Qual a fração que representa o tempo gasto por cíntia para ler o livro?

A) 
7

100

B) 
1
7

C) 
7

10

d) 

Questão 14

a professora Carina fez uma pesquisa para saber qual o esporte preferido de seus alunos. observe 
o gráfico a seguir, que representa o resultado da pesquisa.
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Questão 15

a loja “bem Querer” está em promoção e todos os produtos estão com 25% de desconto. 

Juliana comprou uma bicicleta durante a promoção da loja.

Quanto Juliana pagou pela bicicleta, que antes custava R$ 250,00?

A) R$ 62,50

B) R$ 187,50

C) R$ 225,00

d) R$ 275,00

Questão 16

a figura representa a torre de um edifício.

Renato fez a redução da figura de modo que a nova figura representa a quarta parte da figura original.

I II III IV

Qual dessas figuras representa a redução feita por Renato?

A) i

B) ii

C) iii

d) iv
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Caro(a) professor(a),

A Editora moderna, em parceria com a Avalia Educacional, desenvolveu este si-
mulado para monitoramento da Aprendizagem: Prova brasil, com a finalidade de 
auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da 
aprendizagem no final dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

o objetivo deste material é contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e 
com a execução das práticas pedagógicas a partir do diagnóstico do nível de alfa-
betização dos alunos e oferecer subsídios para a formulação de novas estratégias 
para a melhoria do ensino.

o caderno que cada aluno receberá é composto de: 

 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma;

 1 folha de resposta.

ORIENTAÇÕES GERAIS 

motive os alunos a fazerem o simulado. Explique que eles vão fazer uma atividade 
diferente e que, para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as 
suas orientações. Em seguida, distribua os cadernos e peça aos alunos que escre-
vam o nome na linha que consta na capa do caderno.

Os alunos receberam as seguintes instruções:

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.

  Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 
escolher como certa.

  Use lápis preto para marcar as respostas. se você quiser alterar a resposta, 
pode apagar e marcar novamente.

 Procure não deixar questão sem resposta.

  marque as alternativas escolhidas na Folha de Respostas ao terminar o simu-
lado.
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Questão 17

mariana comprou uma blusa por R$ 34,25.
Quais cédulas e moedas ela pode usar para pagar a blusa?

A) 3 cédulas de 10 reais, 3 cédulas de 1 real e uma moeda de 25 centavos.

B) 3 cédulas de 10 reais, 1 cédula de 2 reais e 5 moedas de 5 centavos.

C) 3 cédulas de 10 reais, 2 cédulas de 2 reais e 1 moeda de 25 centavos.

d) 3 cédulas de 10 reais, 2 cédulas de 1 real e 1 moeda de 25 centavos.

Questão 18

a figura representa o percurso que Flávio realizou de bicicleta em torno de uma praça que tem um 
piso composto por quadrados, cujos lados medem 1 metro.

1m

Quantos metros Flávio percorreu em torno da praça? 

A) 16

B) 20

C) 24

d) 56

  – VOLUME 1 –  simulado PRova bRasil  –  matemática  –  Pág. 11 

Questão 19

Paulo está colocando lajotas no piso da garagem de sua casa. a figura mostra o piso da garagem e, 
em tom mais escuro, a área que já foi revestida.

Quantas lajotas ainda deverão ser colocadas para cobrir todo o piso da garagem?

A) 12

B) 13

C) 25

d) 34

Questão 20

Numa fábrica foram embalados 234.815 brinquedos para serem doados. 
como decompor esse número em suas diversas ordens?

A) 2 centenas de milhar, 3 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 8 centenas, 1 dezena e 5 uni-
dades.

B) 200 centenas de milhar e 815 centenas.

C) 2 centenas de milhar, 34 unidades e 815 centenas.

d) 234 centenas, 8 centenas,10 dezenas e 5 unidades.

Questão 21

luciano decompôs um número da seguinte forma: 3  100  2  10  6.
Qual é esse número?

A) 302

B) 326

C) 362

d) 623
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em média 12 litros de água. Algumas maneiras de economizar até 2 litros de água são: escovar os 
dentes utilizando um copo de água, fazer a barba colocando um tampão na pia.

Uma torneira que fique gotejando um dia inteiro gasta cerca de 45 litros de água. outra atitude 
que desperdiça muita água é um banho demorado. 

Uma descarga chega a gastar 19 litros de água. Por isso recomenda-se que sejam trocadas as 
válvulas de descarga antigas por válvulas novas que têm duas opções de descarga, e para quem 
não pode trocar a descarga devem-se evitar descargas desnecessárias e prolongadas.

devemos ter consciência de que a água é um bem essencial para a vida de todos, pois nós po-
demos passar até 28 dias sem comer, mas apenas três dias sem água. 
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Caro(a) professor(a),

A Editora moderna, em parceria com a Avalia Educacional, desenvolveu este si-
mulado para monitoramento da Aprendizagem: Prova brasil, com a finalidade de 
auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da 
aprendizagem no final dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

o objetivo deste material é contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e 
com a execução das práticas pedagógicas a partir do diagnóstico do nível de alfa-
betização dos alunos e oferecer subsídios para a formulação de novas estratégias 
para a melhoria do ensino.

o caderno que cada aluno receberá é composto de: 

 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma;

 1 folha de resposta.

ORIENTAÇÕES GERAIS 

motive os alunos a fazerem o simulado. Explique que eles vão fazer uma atividade 
diferente e que, para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as 
suas orientações. Em seguida, distribua os cadernos e peça aos alunos que escre-
vam o nome na linha que consta na capa do caderno.

Os alunos receberam as seguintes instruções:

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.

  Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 
escolher como certa.

  Use lápis preto para marcar as respostas. se você quiser alterar a resposta, 
pode apagar e marcar novamente.

 Procure não deixar questão sem resposta.

  marque as alternativas escolhidas na Folha de Respostas ao terminar o simu-
lado.
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Questão 22

mateus tinha algumas figurinhas em seu álbum, ganhou 18 figurinhas de vítor e destas deu 16 para 
Paulo. 
Quantas figurinhas aumentaram no álbum de mateus?

A) 2

B) 16

C) 18

d) 34

Questão 23

em um estacionamento cabem 246 carros e o triplo de motos.
Quantas motos cabem nesse estacionamento?

A) 3

B) 46

C) 82

d) 738

Questão 24

observe os números representados na figura a seguir:

0 1 2 3 4 5 6

A B C D E F

Qual o decimal que está representado pelo ponto c?

A) 0,5

B) 1,5

C) 2,5

d) 3,5
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Questão 25

virgínia tinha R$ 45,25 e gastou R$ 32,10 para comprar uma sandália.
Quanto ela ainda possui?

A) R$ 1,315

B) R$ 13,15

C) R$ 32,10

d) R$ 77,35

Questão 26

artur tem duas coleções: uma de carrinhos e outra de chaveiros.

ao organizá-las, artur percebeu que, para ter a mesma quantidade nas duas coleções, precisará de 
mais 3 chaveiros.

Qual a fração que representa a quantidade de chaveiros que ainda faltam para completar a coleção?

A) 
1
2

B) 
1
3

C) 
1
5

d) 
1
6
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ao organizá-las, artur percebeu que, para ter a mesma quantidade nas duas coleções, precisará de 
mais 3 chaveiros.

Qual a fração que representa a quantidade de chaveiros que ainda faltam para completar a coleção?

A) 
1
2

B) 
1
3

C) 
1
5

d) 
1
6
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soluções pra esse problema. suspender a escovação de dentes? Pedir para o papai não lavar o 
carro? deixar de usar a descarga? Conheça as ideias dessa menina disposta a impedir uma seca 
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devemos ter consciência de que a água é um bem essencial para a vida de todos, pois nós po-
demos passar até 28 dias sem comer, mas apenas três dias sem água. 

Disponível em: <http://www.acessaber.com.br/atividades/interpretacao-de-texto-agua-4o-ou-5o-ano>.  
Acesso em: 5 fev. 2015. (Adaptado).
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Caro(a) professor(a),

A Editora moderna, em parceria com a Avalia Educacional, desenvolveu este si-
mulado para monitoramento da Aprendizagem: Prova brasil, com a finalidade de 
auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da 
aprendizagem no final dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

o objetivo deste material é contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e 
com a execução das práticas pedagógicas a partir do diagnóstico do nível de alfa-
betização dos alunos e oferecer subsídios para a formulação de novas estratégias 
para a melhoria do ensino.

o caderno que cada aluno receberá é composto de: 

 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma;

 1 folha de resposta.

ORIENTAÇÕES GERAIS 

motive os alunos a fazerem o simulado. Explique que eles vão fazer uma atividade 
diferente e que, para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as 
suas orientações. Em seguida, distribua os cadernos e peça aos alunos que escre-
vam o nome na linha que consta na capa do caderno.

Os alunos receberam as seguintes instruções:

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.

  Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 
escolher como certa.

  Use lápis preto para marcar as respostas. se você quiser alterar a resposta, 
pode apagar e marcar novamente.

 Procure não deixar questão sem resposta.

  marque as alternativas escolhidas na Folha de Respostas ao terminar o simu-
lado.

Pág. 14  –  matemática  –  simulado PRova bRasil  

Questão 27

lúcia e marta estavam preparando sobremesas. lúcia utilizou 9 colheres de açúcar para fazer um 
bolo e marta usou 4,5 colheres de açúcar para fazer um pudim.

Quantas colheres de açúcar marta usou a menos que lúcia?

A) 1,5

B) 3,5

C) 4,5

d) 5,5

Questão 28

soraia tem uma jarra em que cabe 1 litro de suco.

Quantos copos de suco de 250 mL cabem nessa jarra?

A) 3

B) 4

C) 6

d) 8
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Questão 29

diego irá viajar para salvador e para isso pesquisou preços e datas na agência de viagens “Mirassol”.

observe a tabela que ele recebeu da agência.

local data Valor
são Paulo para salvador 18/12 R$ 985,36

são Paulo para salvador 19/12 R$ 975,29

são Paulo para salvador 20/12 R$ 902,56

são Paulo para salvador 26/12 R$ 901,31

Para que dia diego deverá comprar sua passagem pagando mais barato e ainda chegando antes 
do dia 25/12 em salvador?

A) 18/12

B) 19/12

C) 20/12

d) 26/12

Questão 30

observe os quadriláteros representados (um quadrado e um retângulo):

tanto o quadrado como o retângulo apresentados acima possuem necessariamente:

A) dois lados com mesma medida e dois lados com medidas diferentes.

B) quatro ângulos retos e quatro lados de medidas iguais.

C) quatro lados com medidas diferentes.

d) quatro ângulos retos e dois pares de lados paralelos.
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Questão 27

lúcia e marta estavam preparando sobremesas. lúcia utilizou 9 colheres de açúcar para fazer um 
bolo e marta usou 4,5 colheres de açúcar para fazer um pudim.

Quantas colheres de açúcar marta usou a menos que lúcia?

A) 1,5

B) 3,5

C) 4,5

d) 5,5

Questão 28

soraia tem uma jarra em que cabe 1 litro de suco.

Quantos copos de suco de 250 mL cabem nessa jarra?

A) 3

B) 4

C) 6

d) 8
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Questão 29

diego irá viajar para salvador e para isso pesquisou preços e datas na agência de viagens “Mirassol”.

observe a tabela que ele recebeu da agência.

local data Valor
são Paulo para salvador 18/12 R$ 985,36

são Paulo para salvador 19/12 R$ 975,29

são Paulo para salvador 20/12 R$ 902,56

são Paulo para salvador 26/12 R$ 901,31

Para que dia diego deverá comprar sua passagem pagando mais barato e ainda chegando antes 
do dia 25/12 em salvador?

A) 18/12

B) 19/12

C) 20/12

d) 26/12

Questão 30

observe os quadriláteros representados (um quadrado e um retângulo):

tanto o quadrado como o retângulo apresentados acima possuem necessariamente:

A) dois lados com mesma medida e dois lados com medidas diferentes.

B) quatro ângulos retos e quatro lados de medidas iguais.

C) quatro lados com medidas diferentes.

d) quatro ângulos retos e dois pares de lados paralelos.
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Caro(a) professor(a),

A Editora moderna, em parceria com a Avalia Educacional, desenvolveu este si-
mulado para monitoramento da Aprendizagem: Prova brasil, com a finalidade de 
auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da 
aprendizagem no final dos anos iniciais do Ensino Fundamental.

o objetivo deste material é contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e 
com a execução das práticas pedagógicas a partir do diagnóstico do nível de alfa-
betização dos alunos e oferecer subsídios para a formulação de novas estratégias 
para a melhoria do ensino.

o caderno que cada aluno receberá é composto de: 

 30 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma;

 1 folha de resposta.

ORIENTAÇÕES GERAIS 

motive os alunos a fazerem o simulado. Explique que eles vão fazer uma atividade 
diferente e que, para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as 
suas orientações. Em seguida, distribua os cadernos e peça aos alunos que escre-
vam o nome na linha que consta na capa do caderno.

Os alunos receberam as seguintes instruções:

 Leia com atenção antes de responder e marque suas respostas neste caderno.

  Cada questão tem uma única resposta correta. Faça um X na opção que você 
escolher como certa.

  Use lápis preto para marcar as respostas. se você quiser alterar a resposta, 
pode apagar e marcar novamente.

 Procure não deixar questão sem resposta.

  marque as alternativas escolhidas na Folha de Respostas ao terminar o simu-
lado.
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AtenÇÃo
• Agora você terá que passar as respostas das questões para a Folha de Respostas.

• Siga o seguinte modelo de preenchimento:

Rosa fez corretamente a seguinte conta de adição:

+ 323
129

o resultado obtido por ela foi:

A) 342.

B) 352.

C) 442.

d) 452.

a b c d
01

X
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AtenÇÃo
• Agora você terá que passar as respostas das questões para a Folha de Respostas.

• Siga o seguinte modelo de preenchimento:

Rosa fez corretamente a seguinte conta de adição:

+ 323
129

o resultado obtido por ela foi:

A) 342.

B) 352.

C) 442.

d) 452.
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