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APRESENTAÇÃO
Queridos professores, coordenadores pedagógicos, gestores e alunos,
Projeto inovador e genuinamente goiano, o Aprender+ está sendo ampliado em 2018 para todos
os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio. Lançado em fevereiro de
2017, o projeto foi totalmente elaborado pela equipe da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte
(Seduce) e integra o compromisso do Governo de Goiás de ter a excelência e a equidade como
pilares norteadores das políticas públicas do setor.
O Aprender+ é um material pedagógico complementar destinado ao uso de professores, alunos,
coordenadores e gestores, dentro e fora da sala de aula. Inclui conhecimentos e expectativas do
Currículo Referência do Estado de Goiás e da Matriz de Referência do Saeb.
Além das atividades de Língua Portuguesa e Matemática, fundamentais para a vida de todos,
o conteúdo de 2018 inclui as habilidades socioemocionais, que ganharam importância no mundo
inteiro nas últimas décadas. Conteúdo específico, formatado em parceria com o Instituto Ayrton
Senna. A abordagem socioemocional ensina a colocarmos em prática as melhores atitudes para
controlar emoções, alcançar objetivos, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e
tomar decisões de maneira responsável. Visa apoiar o aluno no desenvolvimento das competências
que ele necessita para enfrentar os desafios do século 21.
Esse material une modernidade e qualidade pedagógica em uma oportunidade para que todos
os alunos da rede tenham chance de aprender mais.
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UNIDADE 1
ATIVIDADES
1. Identifique os números -3,5; -0,5; 1,5 e 3, na reta numérica a seguir:
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

2. Coloquem em ordem os números -1,5; -4,9; 0,9 e 2,9, na reta numérica a seguir.
-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

3. Observe a reta numérica a seguir:
M

N O

P

0

1

O número –4,5 na reta numérica corresponde à letra
(A) M.
(B) N.
(D) P.

Matemática

(C) O.
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4. Observe a reta numérica a seguir:
M

N O

P

0

1

O número -0,5 na reta numérica corresponde à letra
(A) M.
(B) N.
(C) O.
(D) P.

5. Observe a reta numérica a seguir:
S

-0,6

0,5
A letra S corresponde ao número
(A) 0,52.
(B) 0,53.
(C) 0,54.
(D) 0,55.

6. Observe a reta numérica a seguir:
P

-0,6
A letra P corresponde ao número

Matemática

(A) -0,55.
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(B) -0,56.
(C) -0,57.
(D) -0,58.

-0,5

7. Observe o número fracionário a seguir:

5
3
Essa fração corresponde ao número decimal
(A) 1,666....
(B) 2,666....
(C) 3,666....
(D) 4,666....

8. Observe o número fracionário a seguir:

7
2
Essa fração corresponde ao número decimal
(A) 1,5.
(B) 2,5.
(C) 3,5.
(D) 4,5.

9. Coloque em ordem os números: -3,5;

5 e -1 , na reta numérica a seguir.
3
4

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3

10. Coloquem em ordem os números: -1,5;

3 ; 3 e 2,9, na reta numérica a seguir:
2
5

Matemática

0
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Anotações

ANOTAÇõES
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Anotações

ANOTAÇõES
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UNIDADE 2
ATIVIDADES
1. Observe o trecho da reta real a seguir.
0

M 1
2

3 1 N 3 P 2
4
2
O número 9 corresponde à letra
4
(A) N.

R

S

(B) P.
(C) R.
(D) S.

2. Seja a reta numérica a seguir.
2

S

P

Q

N

3

A letra que representa o número 2,4 é:
(A) S.
(B) P.
(C) Q.
(D) N.

3. Observe a reta real a seguir:
1,0

D

2,0

M

3,0

(A) 1,2 e 2,8
(B) 1,75 e 2,75
(C) 1,5 e 2,75
(D) 1,5 e 2,8

Matemática

As letras D e M estão no local de quais números decimais?
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4. Seja a reta numérica a seguir:
0

1
3

2
3

1

N

5
3

2

P

8
3

As letras N e P estão representando os números
(A) 1 e 3
3
(B) 4 e 3
3
(C) 1 e 7
3 3
(D) 4 e 7
3 3

5. Uma fábrica de sapatos armazena seus produtos em caixotes que comportam 80 caixas de sapatos. Esses
caixotes são organizados em pilhas com 10 caixotes cada. Sabe-se que existem 15 pilhas de caixotes
empilhados. Qual operação matemática determina o número de caixas de sapato nesse galpão?
(A) Potenciação.
(B) Multiplicação.
(C) Divisão.
(D) Subtração.

6. Na festa de aniversário de Luísa foram disponibilizados 50 L de refrigerante, que equivalem a 50 000 mL. O

refrigerante foi servido em copos descartáveis que cabiam 500 mL. Em certo momento da festa a bebida
acabou. Todos os convidados beberam apenas um copo de refrigerante e todos os convidados utilizaram
apenas um copo.
Qual operação matemática determina quantos copos foram usados?
(A) Radiciação.
(B) Adição.
(C) Multiplicação.
(D) Divisão.

7. Seja a expressão abaixo:
[42 x (32 + 22)] ÷ (32 - 30)

Matemática

Qual solução desta expressão?
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8. Manuel resolveu a expressão:
52 + (25 ÷ 22) x (33 - 42)
Assinale a alternativa que apresenta a solução dessa expressão
(A) 363
(B) 113
(C) 85
(D) 33

9. Seja a expressão abaixo:
{32 x (18 ÷ 32 + 6) - (52 + 33)}
O resultado da expressão representa melhor a idade de
(A) uma criança.
(B) um adolescente.
(C) um adulto.
(D) um idoso.

10. Na festa de São Cosme e São Damião na casa da Tia Vanda, foram distribuídos entre as crianças: 5 caixas

de chocolates contendo 20 unidades cada, 8 caixas de Maria mole contendo 5 unidades cada, 3 sacos de
balinhas com 100 unidades cada e 2 sacos de pirulitos com 50 unidades cada. Pedro saiu da casa de Tia
Vanda levando para casa 30 doces.
A quantidade de doces que foram distribuídos para as demais crianças era igual a
(A) 510.
(B) 540.
(C) 560.

Matemática

(D) 570.
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Anotações

ANOTAÇõES
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Anotações

ANOTAÇõES
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UNIDADE 3
ATIVIDADES
1. Em certa cidade da região Sul do Brasil o termômetro marcou – 5°C pela manhã. À noite, desse mesmo
dia, a temperatura diminuiu 2°C.
a) Escreva a operação que determina a temperatura registrada no termômetro na noite desse dia.

2. Em certo jogo, cada equipe com dois jogadores retira seis fichas de um monte e multiplica os valores
indicados nas cartas. Ganha a equipe que obter a maior pontuação.
Suponda que uma equipe retirou as seguintes fichas:
Jogador A: +1 +2 -1
Jogador B: -1 +2 -1
Assinale a alternativa que apresenta a operação que determina a pontuação total dessa equipe.
(A) (+1) ∙ (+2)2 ∙ (-1)3
(B) (+1)2 ∙ (+2)2 ∙ (-1)3
(C) (+1) ∙ (+2) ∙ (-1)3

Matemática

(D) (+1)2 ∙ (+2) ∙ (-1)2
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3. (Prova Brasil-2011). Cíntia conduzia um carrinho de brinquedo por controle remoto em linha reta. Ela

anotou em uma tabela os metros que o carrinho andava cada vez que ela acionava o controle. Escreveu
valores positivos para as idas e negativos para as vindas.

Vez
Primeira
Segunda
Terceira
Quarta
Quinta
Sexta

Metros
+17
-8
+13
+4
-22
+7

Após Cíntia acionar o controle pela sexta vez, a distância entre ela e o carrinho era de:
(A) – 11 m
(B) 11 m
(C) – 27n
(D) 27 m

4. Uma prova foi corrigida considerando que cada questão certa vale +3 pontos, cada questão errada vale
– 2 pontos, e cada questão não respondida vale – 1 ponto. Das 20 questões da prova, Patrícia acertou 9,
errou 6 e deixou de responder as restantes.
O número de pontos que Patrícia obteve nessa prova foi igual a:
(A) 10
(B) 12
(C) 14

Matemática

(D) 20
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5. Para controlar o saldo bancário, Lúcia construiu uma tabela em uma planilha eletrônica conforme a
imagem a seguir:

Data
05/08
06/08
10/08
15/08
20/08

Descrição
Depósito
Cheque Debitado
Saque
Depósito
Saque

Valor (R$)
+150,00
-95,00
-80,00
+50,00
-120,00

Saldo (R$)
+185,00

De acordo com a tabela, escreva o saldo no final de cada dia.
a) 06/08
b) 10/08
c) 15/08
d) 20/08

6. No mar, Carla mergulhou a uma profundidade de 18,4m. A seguir, subiu 5,5m e depois, desceu 7,8m. Qual a
profundidade máxima que ela atingiu?
(A) 16,8 m.
(B) 17,9 m.
(C) 18,9 m.
(D) 20,7 m.

7. A pirâmide abaixo foi construída da seguinte forma: cada número da linha acima é a soma dos números
que estão imediatamente abaixo.
A
B C
D E F
-5 (-2)2 +2 (-1)3

(B) -12
(C) 12
(D) 14

Matemática

O número que corresponde à letra A é igual a
(A) -10
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8. Vera faz em um dia 4 bolos para vender. Para isso ela gasta uma dúzia de ovos. Porém, no dia de hoje
ela deverá fazer 6 bolos. Veja como Vera calculou a quantidade necessária de ovos para o dia de hoje.

Responda:
a) Vera calculou corretamente a quantidade de ovos necessários para fazer 6 bolos? Justifique sua resposta.

9. Roberto estava participando de uma maratona. O percurso total da prova é de 42,195 Km. Roberto já
percorreu 26,4 Km.
Quantos quilômetros Roberto terá que percorrer?

10. Carmem, Tiago, Pedro e Cristina participaram de uma Olimpíada de Matemática. Do total das questões

Matemática

propostas Carmem acertou 2 , Tiago acertou 1 , Pedro acertou 3 e Cristina acertou 2 . Cristina
5
5
4
4
quer saber qual a fração que representa o total de pontos que Carmem, Tiago, Pedro e ela conseguiram
acertar nessa olimpíada. Escreva a operação que Cristina deve fazer para encontrar essa fração.
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UNIDADE 4
ATIVIDADES
1. Observe o radical

27 .
Identifique a alternativa que contém um radical semelhante a esse.
(A) 50
(B) 108
(C) 8
(D) 200

2. Elaine gosta muito de fazer caminhadas. Além de manter a forma, ela sabe que caminhar faz bem à

saúde. Diariamente, ela faz exercícios em uma praça perto de sua casa que possui as medidas e forma
representadas na figura a seguir:
38 2 m
60 2 m

25 2 m
42 2 m
Sabe-se que Elaine percorre toda a praça em 5 minutos e que
percorrido em 30 minutos

2 ~ 1,41. Quantos metros ela terá

Matemática

3. Extraia a raiz quadrada de 900 utilizando a decomposição em fatores primos.

29

4. Extraia a raiz cúbica de 1 728 utilizando a decomposição em fatores primos.

5. Obtenha uma aproximação com uma casa decimal para

3.

6. Obtenha uma aproximação com duas casas decimais para

5.

7. Resolva as operações, a seguir, simplificando os resultados ao máximo:
a) 5 + 18 + 98 + 50 =

Matemática

b) 18 + 8 27 + 5 72 + 2 75 =

30

8. Considere a expressão

3

4

25 + 27 + 81
Simplificando-a ao máximo obtém-se
(A) 3.
(B) 5.
(C) 9.
(D) 11.

9. Considere a expressão

108 - 27 . Simplificando-a ao máximo obtém-se:

(A) 11 3
(B) 36
(C) 3 3
(D) 81

10. Considere a expressão

50 - 8 .Simplificando-a ao máximo obtém-se:

Matemática

(A) 2 3
(B) 25
(C) 3 2
(D) 42
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UNIDADE 5
ATIVIDADES
1. Julgue as sentenças a seguir, marcando ( V ) ou ( F ) e justifique cada uma delas:
( ) 3 + 3 =2 3
( ) 5- 2= 3
( ) 2+ 3= 5
( ) 8 5 - 3 5 =5 5

2. Efetue:
a) 4 10 + 10
5

5

b) 3 7 - 7 7
c) 4 3 + 3 - 8 3
3

3

3

3

Matemática

d) 6 2 - 3 2 - 4 2 + 2
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3. Efetue as multiplicações indicadas simplificando o resultado quando possível:
2 . 18
3
3. 9

a)
3

b)

4

3

23 . 2
4 3 5 4 10 7
d) 3 . 3 . 3
c)

4. Calcule:
a)

27

b)

5

c)

20

d)

6

3
5

64

2
5

5

12

10

7

2

73

5. Observe a expressão a seguir:
5

256
10

8
2

O seu valor numérico é igual a:
(A) 2
(B) 2
(C)

10

Matemática

32
(D) 8
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6. Na figura a seguir, a escada possui 4m de comprimento e foi colocada a 2m da base de um prédio.

Utilizando o teorema de Pitágoras descobre-se que a altura atingida por essa escada ao tocar o topo do
4º andar do prédio é 2 3 m .
A medida da altura atingida pela escada é um número que está
compreendido entre
(A) 1 e 2.
(B) 2 e 3.
(C) 3 e 4.
(D) 4 e 5.

7. Regina estava estudando Biologia e descobriu que as bactérias podem se reproduzir com grande

rapidez, de forma que cada bactéria divide-se em duas outras bactérias geneticamente iguais.
Supondo que uma colônia, iniciada por uma única bactéria, dobre seu número a cada 10 minutos,
quantas bactérias existirão após 1 hora?

8. The Internet Archive (http://www.archive.org/) é uma organização sem fins lucrativos com o objetivo
de catalogar e armazenar todas as páginas da WEB da Internet, desde 1996. Atualmente, o sistema é
gerenciado por cerca de 800 computadores pessoais e ele dispõe de aproximadamente 3 petabytes de
memória para armazenamento. Cada petabyte equivale a 220 gigabytes.
Admitindo-se que um DVD comum é capaz de armazenar 4 gigabytes (na verdade ele armazena um
pouco mais), então o número de DVDs necessários para armazenar 3 petabytes é
(A) menor que 217 e maior que 216.
(C) menor que 219 e maior que 218.
(D) menor que 220 e maior que 219.

Matemática

(B) maior que 220.
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9. A temperatura média na cidade de Curitiba na madrugada de um dia de verão era de 19,32°C. Até o
período da tarde, essa temperatura subiu 6,55°C. Qual foi a temperatura registrada em Curitiba no
período da tarde?

10. Em uma competição de triatlo, os atletas percorreram 1,5 km nadando, 29,67 km pedalando e 8,96

Matemática

km correndo. Qual foi a distância total percorrida pelos atletas?
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UNIDADE 6
ATIVIDADES
1. Valéria havia acertado parcialmente uma questão que valia 2,5 pontos, entretanto a professora tirou
0,75 pontos por ter efetuado uma operação erradamente.
Qual foi a nota que Valéria obteve nessa questão?

2. Na prova de natação da escola “Peixinho Dourado”, o estudante Fabiano ganhou medalha de ouro
obtendo um tempo de 1,35 min., enquanto o estudante Gean, que ganhou medalha de prata, obteve
o tempo de 1,42 min.
Se compararmos os tempos dos dois, com qual diferença de tempo, em minutos, Fabiano ganhou essa prova?

3. Clarisse foi à feira com R$ 60,50 e comprou: alface a R$ 6,50; tomate a R$ 7,80; batata a R$ 8,90; Cebola
a R$ 3,75; abóbora a R$ 5,50 e banana a R$ 9,90.
Clarisse após as compras voltou da feira com
(A) R$ 20,15.
(B) R$ 19,35.
(C) R$ 18,15.
(D) R$ 17,15.

4. Em certo dia uma cozinha de restaurante usou 0,058 kg de sal no arroz; 0,043 Kg de sal no feijão;

5. José é representante de vendas, viajou durante cinco dias pelo estado de Goiás. No primeiro dia ele

percorreu 34,7 km, no segundo dia 59,25 km, no terceiro dia 39,9 km, no quarto dia 54,1 km e no quinto
dia 112,75 km.
Qual a distância que José percorreu nesses cinco dias?

Matemática

0,094 kg de sal na carne e 0,027 kg de sal nas verduras.
Qual a quantidade de sal que foi gasto, em kg, por esse restaurante neste dia?
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6. Na receita de bolo da Tia Malu são usados 2 ovos para 1 xícara de leite, enquanto na receita de bolo da
Tia Juju são usados 5 ovos e 2,5 xícaras de leite.
Sobre as quantidades de ingredientes usados nas duas receitas é correto afirmar que
(A) são iguais.
(B) a quantidade de leite usada nas receitas é igual.
(C) são proporcionais.
(D) a quantidade de ovos usados nas duas receitas é igual.

7. Na piscina do clube A cabem 100 m3 de água e os funcionários do clube usam 5 L de cloro para limpeza

da água, na piscina do clube B cabem 72 m3 de água e os funcionários usam 4 L de cloro para limpeza da
água e a piscina do clube C possui 120 m3 de água e os funcionários usam 6 L de cloro para limpeza da
água. Sabe-se que a proporção recomendada de cloro para água é de 1 .
20
Qual é o clube que não seguiu a proporção recomendada?

8. Sebastião consegue fazer 18 peças de carro em 1h e 3min. Se Sebastião fizer 32 peças de carro,

ele irá levar 1h e 52 min.
A relação entre a quantidade de peças e o tempo de fabricação, são grandezas diretamente
proporcionais ou inversamente proporcionais?

9. Em uma cidade são coletadas seis (6) toneladas (T) de lixo semanalmente.
A quantidade de lixo recolhida ao final de 8 semanas é igual a
(A) 16 T.
(B) 24 T.
(C) 48 T.

Matemática

(D) 96 T.
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10. Mariana ganhou um cofre de presente de seu pai. Toda semana o seu pai deposita R$ 3,00 no cofre de
sua filha. Sabe-se que Mariana possui atualmente R$ 906,00.
Quantas semanas o pai de Mariana vem depositando dinheiro no cofre de sua filha?
(A) 32
(B) 96
(C) 232
(D) 302

Anotações

ANOTAÇõES
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Anotações
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UNIDADE 7
ATIVIDADES
1. Observe as situações a seguir e assinale as que representam grandezas inversamente proporcionais.
(A) Na bula de um remédio recomenda-se a seguinte dosagem: 7 gotas para cada 3 kg do “peso” da
criança. Se uma criança tem 15 kg, qual a dosagem adequada para essa criança?
(B) Um atleta, com velocidade constante de 6km/h, leva 30 minutos para percorrer certa distância. Se
sua velocidade passar a ser de 16km/h, de forma constante, quanto tempo ele levará para percorrer
essa mesma distância?
(C) Uma torneira despeja 40 litros de água em 10 minutos. Quantos litros serão despejados por essa
torneira em 30 minutos?
(D) Um automóvel com velocidade de 80 km/h gasta 15 minutos em certo percurso. Se a velocidade for
aumentada para 120 km/h, que tempo, em minutos, será gasto no mesmo percurso?

2. Observe as situações a seguir e assinale a alternativa que representa uma grandeza inversamente proporcional.
(A) Três cadernos custam R$ 10,00. Quanto custará seis desses cadernos?
(B) Para percorrer 200 km, um carro gastou 30 litros de combustível. Nas mesmas condições, quantos
quilômetros o carro percorrerá com 70 litros?
(C) Para encher um tanque são necessárias 30 vasilhas de 8 litros cada uma. Se forem usadas vasilhas
de 6 litros cada, quantas serão necessárias para encher o mesmo tanque?

Matemática

(D) Uma costureira gasta 1,60 metros de tecido na confecção de uma bermuda. Caso ela queira
confeccionar oito bermudas, quantos metros de tecido serão gastos?
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3. Um automóvel com velocidade de 90 km/h gasta 45 minutos em certo percurso.

Assinale a alternativa que indica o tempo gasto, em minutos, se a velocidade de outro automóvel nesse
mesmo percurso for de 50 km/h.
(A) 76 minutos.
(B) 81 minutos.
(C) 95 minutos.
(D) 102 minutos..

4. Certa quantidade de suco foi colocada em garrafas de 2 litros cada uma, obtendo-se assim 50 garrafas.

Se fossem usadas garrafas de 3 litros, quantas garrafas seriam necessárias para colocar a mesma
quantidade de suco?

5. (M120255A9) Veja o quadrilátero MNPQ desenhado na malha quadriculada abaixo.
M

N

Q

P

O quadrilátero semelhante ao quadrilátero MNPQ é o representado na alternativa:
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(B)

Matemática

Matemática

(A)

(C)

(D)

6. Os

desenhos a seguir representam o formato de um jardim. Inicialmente pensou-se num jardim
pequeno, porém um novo projeto foi idealizado com um formato maior.
O novo projeto terá área

(A) 2 vezes maior que o primeiro.
(B) 3 vezes maior que o primeiro.
(C) 4 vezes maior que o primeiro.

Matemática

(D) 6 vezes maior que o primeiro.
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7. Observe a ampliação do polígono a seguir.
K

F
E

G

J
O

I

3 cm

L

H
M
4 cm

N
O fator k na redução da área do hexágono maior para o menor é igual a:
(A) 0,2.
(B) 0,4.
(C) 0,5.
(D) 0,75.

8. Observe o triângulo representado na malha quadriculada a seguir:

Para desenhar uma miniatura desse triângulo que tenha dimensões 8 vezes menores que o original,
é necessário
(A) multiplicar os lados do original por 8.
(B) dividir os lados do original por 8.
(C) multiplicar os lados do original por 4.

Matemática

(D) dividir os lados do original por 4.
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9. Observe as figuras a seguir

Qual das alternativas representa uma rotação de um pato em relação ao outro?
(A) I.
(B) II.
(C) III.
(D) IV.

10. Observe a figura a seguir
C’
8 cm

A’
A

2 cm

C

10 cm
2,5 cm

V

B

B

A homotetia de transformação representada mostra a ampliação de um triângulo.
Assinale a alternativa que representa uma propriedade da homotetia.

(B) A imagem de um ângulo por meio de uma homotetia é outro
ângulo não congruente ao original.
(C) A razão entre a medida do homotético de um segmento e a
medida do próprio segmento é sempre igual a k, razão da homotetia
(D) Toda homotetia não é uma transformação involutiva.

Anotações
Matemática

(A) Um segmento de reta é levado a outro segmento de reta
perpendicular ao primeiro.
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Anotações

Anotações
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