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Apresentação

Prezados estudantes, pais, responsáveis e profissionais 
da educação, 

Você está recebendo esse Caderno de Revisão, elaborado 
com base nos resultados das Provas Diagnósticas de 2017 e 
2018, aplicadas na rede pública do Distrito Federal. A partir dos 
resultados verificados, é possível estabelecer metas, objetivos, 
ações pedagógicas e políticas públicas necessárias à superação 
das fragilidades nos processos de ensino e à garantia do direito de 
aprendizagem dos estudantes da nossa rede.

Os cadernos são compostos por 12 sugestões de atividades, 
constando: breve contextualização da temática, descritor 
considerado, questões e alternativas de respostas e aprendizagem 
esperada. Os cadernos trazem, ainda, sugestões de links que 
podem ser consultados para complementar ou aprofundar o 
estudo da temática trabalhada. A inclusão da fonte da questão e 
do campo “Saiba Mais” amplia a possibilidade de referências que 
podem ser utilizadas na elaboração de outras atividades.

Para os estudantes que apresentam necessidades 
educacionais especiais, orienta-se que sejam promovidas as 
devidas adequações e adaptações, com o apoio da equipe gestora, 
coordenadores pedagógicos, professores das salas de recursos, 
serviço especializado de apoio à aprendizagem (pedagogo) e 
salas de apoio à aprendizagem (na unidade escolar que houver), 
sempre levando em consideração as necessidades e a autonomia 
do estudante.

Estudante, essa é para você! Aproveite o momento para uma 
autoavaliação! Discuta as questões com seus professores, fale de 
suas dificuldades e esclareça suas dúvidas. Aproveite, também, 
para trocar experiências com seus colegas, ajude-os nos pontos 
que você já se sente seguro e peça auxílio sobre os assuntos que 
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ainda não domine totalmente. Utilize-se, ainda, das dicas de sites 
livres, confiáveis e educativos, indicados no campo “Saiba Mais”.

Espera-se que esse material contribua com o processo 
de ensino e de aprendizagem, bem como fomente outras 
possibilidades de intervenção pedagógica que atendam às 
necessidades específicas de cada estudante.

Bom ano letivo!
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Matemática
CONTEXTO DO ITEM 1

Expressões algébricas

 Expressões algébricas são expressões matemáticas que 
apresentam números, letras e operações.

As expressões desse tipo são usadas com frequência em 
fórmulas e equções.

As letras que aparecem em uma expressão algébrica são 
chamadas de variáveis e representam um valor desconhecido.

Os números escritos na frente das letras são chamados de 
coeficientes e devem ser multiplicados pelos valores atribuídos às letras.

 Cálculo de uma Expressão Algébrica
O valor de uma expressão algébrica depende do valor que é 

atribuído às letras.
Para calcular o valor de uma expressão algébrica, devemos 

substituir os valores das letras e efetuar as operações indicadas. 
Vale lembrar que, entre o coeficiente e as letras, a operação é de 
multiplicação.

D30: calcular o valor numérico de uma expressão algébrica
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ITEM 1
Fonte: Evaluacioneducativa

Paulo é dono de uma fábrica de móveis. Para calcular 
o preço V de venda de cada móvel que fabrica, ele usa a 
seguinte fórmula: V = 1,5C + 10, sendo C o preço de custo 
desse móvel, em reais. Considerando C = 100, então, Paulo 
vende esse móvel por:

A. (   )R$110
B. (   )R$ 150
C. (X )R$ 160
D. (   )R$ 210

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de o estudante substituir 
variáveis por valores numéricos em expressões algébricas, além 
de calculá-las numericamente. Essas habilidades são avaliadas 
por meio de situações-problema contextualizadas, nas quais se 
solicita ao estudante que substitua uma variável por um valor dado 
e realize os cálculos numéricos. As situações devem envolver 
poucas substituições.

O item apresenta uma expressão algébrica, que fornece 
o preço de venda de móveis, em reais, em função do preço de 
custo de cada móvel. Solicita-se ao estudante o preço de venda V 
de um móvel, sabendo que o custo C desse móvel é de R$ 100. 
Utilizando a expressão dada no enunciado, tem-se que:
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Portanto, o gabarito correto do item é a alternativa C.
Dentre os distratores, merecem destaque as alternativas A e B. 

Os estudantes que escolheram a alternativa A, possivelmente, não 
efetuaram a multiplicação de 1,5 pelo preço de custo, e realizaram 
a soma direta de 100 + 10, tendo como resultado R$ 110.

Já os estudantes que escolheram a alternativa B efetuaram 
somente a multiplicação de 1,5 pelo preço de custo, obtendo como 
resposta o valor de R$ 150.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=j3Kx9firjV0

https://escolakids.uol.com.br/matematica/expressoes-
algebricas.htm

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/
expressao-algebrica.htm

CONTEXTO DO ITEM 2

Sistemas de Equações
 
Um sistema de equações é constituído por um conjunto de 

equações que apresentam mais de uma incógnita. Para resolver 
um sistema, é necessário encontrar os valores que satisfaçam 
simultaneamente todas as equações.

Um sistema de equação de 1º grau com duas incógnitas 
é formado por duas equações de 1º grau, com duas incógnitas 
diferentes em cada equação.

D34: Identificar um sistema de equações do primeiro grau que 
expressa um problema
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ITEM 2
Fonte: SAEB 2011

Um teste é composto por 20 questões classificadas em 
verdadeiras ou falsas. O número de questões verdadeiras 
supera o número de questões falsas em 4 unidades. Sendo x 
o número de questões verdadeiras e y o número de questões 
falsas, o sistema associado a esse problema é:

          

GABARITO - D

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
identificar que a modelagem de um problema é um sistema de 
duas equações lineares com duas incógnitas. Essa habilidade é 
avaliada por meio de situações-problema contextualizadas, nas 
quais o estudante possa efetuar ou reconhecer a modelagem.

O item descreve duas relações entre o número de questões 
verdadeiras e o número de questões falsas. O enunciado solicita 
o sistema de equações que representa a situação apresentada 
no texto base. Para responder adequadamente, o estudante deve 
observar que se o teste é composto por 20 questões classificadas 
em verdadeiras ou falsas, e sendo x o número de questões 
verdadeiras e y o número de questões falsas, a primeira equação 
do sistema é x + y = 20.
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Além disso, a informação “o número de questões verdadeiras 
supera o número de questões falsas em 4 unidades” deve ser 
traduzida por meio da equação x = y + 4 ou x – y = 4.

Com isso, o estudante descobre que o sistema apresentado na 
alternativa D é o correto.

Dentre os distratores, merece destaque a alternativa C. Os 
estudantes que escolheram a alternativa C, provavelmente, 
interpretaram a informação “o número de questões verdadeiras supera 
o número de questões falsas em 4 unidades” como sendo x = 4y.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=l45gqKBh5XQ

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/
definicao-equacao-1-grau.htm

https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/exercicios-
matematica/exercicios-sobre-resolucao-problemas-com-

sistemas-equacoes.htm#questao-2

CONTEXTO DO ITEM 3

Função do segundo grau

Uma função do segundo grau é aquela que pode ser escrita 
na forma f(x) = ax2 + bx + c. Toda função do segundo grau é 
representada geometricamente por uma parábola. As parábolas 
ligadas a funções do segundo grau possuem ponto de máximo ou 
ponto de mínimo que chamamos de vértice.

Coordenadas do vértice da parábola
As coordenadas do vértice podem ser obtidas utilizando uma 

das seguintes fórmulas:
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D31: Resolver problema que envolva equação de segundo 
grau

Item 3
Fonte: SIMULADO DF 2018

Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com 
quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela 
expressão , em que x representa a 
quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende 
fazer um único tipo de empacotamento e obter, assim, lucro 
máximo. Para obter o lucro máximo nas vendas, os pacotes 
devem conter uma quantidade de bonés igual a:

 A. (   ) 4
 B. (X ) 6
 C. (   ) 9
 D. (   ) 10 

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
resolver problemas que requeiram a resolução de uma equação do 
segundo grau. Essa habilidade é avaliada por meio de situações-
problema contextualizadas, nas quais o estudante possa traduzir 
o enunciado do problema para a linguagem da matemática.

O item fornece uma função quadrática, que representa o lucro 
obtido por uma pequena fábrica de bonés. O enunciado solicita a 
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quantidade de bonés que cada pacote deve conter para que se 
obtenha o lucro máximo.

Sendo assim, para encontrar o valor máximo dessa função, o 
estudante deve calcular o X do vértice. Os coeficientes da função 
são: a = -1; b = 12 e c = -20.

Assim:

Portanto, a quantidade de bonés que os pacotes devem conter 
para obter o lucro máximo é 6. O gabarito correto do item é a 
alternativa B.

SAIBA MAIS 
https://www.youtube.com/watch?v=Z5aVW_Zgifk

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/maximo-
minimo.htm

https://www.dicasdecalculo.com.br/funcao-do-2-grau-
definicao/

CONTEXTO DO ITEM 4

Comparação de números decimais
Comparar dois números decimais significa estabelecer uma 

relação de igualdade ou de desigualdade entre eles. Consideremos 
dois casos:
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1º caso - as partes inteiras são diferentes: 
O maior é aquele que tem a maior parte inteira.
Exemplos:
3,4 > 2,943, pois 3 >2
10,6 > 9,2342, pois 10 > 9
 

2º caso - as partes inteiras são iguais:
O maior é aquele que tem a maior parte decimal. É necessário 

igualar, inicialmente, o número de casas decimais, acrescentando 
zeros.

Exemplos:
0,75 > 0,7 ou 0,75 > 0,70  (igualando as casas decimais), pois 

75 > 70
8,3 > 8,03  ou  8,30 > 8,03 (igualando as casas decimais), pois 

30 > 3.

D24: Reconhecer as representações decimais dos números 
racionais como uma extensão do sistema de numeração 
decimal identificando existência de “ordens” como décimos, 
centésimos e milésimos

ITEM 4

Após observar as desigualdades, indique qual é a 
alternativa correta.

 I) 10,001 < 9,99
 II) 2,09 > 1,9
 III) 9,01 < 0,901
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A. (   )I e II estão certas
B. (   )II está errada
C. (X )I e III estão erradas
D. (   )todas estão erradas

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade dos estudantes em compor 
números decimais e saber interpretá-los. A avaliação dessa 
habilidade é feita por meio de situações-problema contextualizadas, 
nas quais os estudantes possam compor, isto é, compreender que 
2,13 = 2 + 0,1 + 0,03, e possam, também, identificar que 3 décimos 
vale 0,3; 5 centésimos é 0,05 etc.

O item traz três assertivas com números expressos na forma 
decimal, envolvendo até três casas decimais. A tarefa é compará-
los para marcar a alternativa correta. Todos os itens trazem 
números decimais, em que as partes inteiras são diferentes. 
Assim, analisando cada assertiva, tem-se: 

I) 10,001 < 9,99
Como as partes inteiras são diferentes, o maior número é 

aquele que tem a maior parte inteira. Assim, 10,001 > 9,99, pois 
10 > 9. Isso faz com que esse item esteja errado. 

II) 2,09 > 1,9 
Novamente, como as partes inteiras são diferentes, o maior 

número é aquele que tem a maior parte inteira. Assim, 2,09 > 1,9, 
pois 2 > 1, o que faz com que este item esteja certo. 

III) 9,01 < 0,901
Observe que 0,901 possui o zero como parte inteira. Quando 
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isso ocorre, tem-se que o número é menor que qualquer inteiro 
positivo. Assim, 9,01 > 0,901, pois 9 > 0, o que faz com que este 
item esteja errado.

Portanto, o gabarito correto do item é a alternativa C.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=ef8R6mqqaF0

http://www.uel.br/projetos/matessencial/fundam/fracoes/
fracoes-a.htm

https://www.somatematica.com.br/fundam/decimais/
decimais5.php

 

CONTEXTO DO ITEM 5

Operações com Números Racionais Decimais
 Os números decimais possuem algumas características que 

merecem atenção. Eles são formados por uma parte inteira e 
outra parte decimal, sendo que os números que estão do lado 
esquerdo da vírgula compõem a parte inteira, e os que estão à 
direita representam a parte decimal.

Para realizar operações de adição ou de subtração, pode-se 
utilizar o algoritmo de cada operação. No entanto, é importante 
lembrar que a parte inteira deve ser somada apenas à outra parte 
inteira. Do mesmo modo, a parcela decimal deve ser operada 
com a outra, que também é decimal. Para evitar enganos, é 
recomendável que se faça o algoritmo colocando sempre a vírgula 
embaixo de outra vírgula:
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Na imagem, aparecem alguns “zeros” em vermelho. Isso 
aconteceu porque nem sempre todos os números têm a mesma 
quantidade de casas decimais e, a fim de melhorar nossos cálculos, 
deve-se preencher com zeros os espaços vazios à direita.

Em se tratando de multiplicação, não há a necessidade de 
usar vírgula embaixo de vírgula. Deve-se realizar a multiplicação 
da forma tradicional, mas cabe lembrar que é necessário 
unir a quantidade de casas decimais. Por exemplo, o caso 
da multiplicação de 0,075 por 0,001. Ao fazer a multiplicação 
normalmente, desconsiderando a vírgula, obtém-se o resultado 
75, mas o primeiro número tem três algarismos após a vírgula, e o 
segundo, três algarismos. Portanto, a resposta é 0,000075.

A divisão requer atenção para alguns detalhes. Possíveis 
casos de divisões:
 Dividendo inteiro e divisor decimal

Para dividir um número inteiro por outro que é decimal, é 
necessário tornar o dividendo também um número decimal. Para 
isso, basta acrescentar uma vírgula e um zero e verificar se o 
dividendo e o divisor possuem a mesma quantidade de números 
após a vírgula. Se for necessário, podem-se acrescentar zeros até 
que fiquem iguais. Feito isso, desconsidera-se a vírgula e realiza-
se a divisão normalmente.

 Dividendo decimal e divisor inteiro
À semelhança do caso anterior, é necessário que o divisor seja 

também um número decimal. Para tanto, acrescenta-se nele uma 
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vírgula e um zero e verifica-se se a quantidade de zeros após a 
vírgula é a mesma no divisor e no dividendo. Feito isso, pode-se 
realizar a divisão como de costume.

 Divisão entre decimais
Para realizar a divisão entre números decimais, é necessário 

que ambos tenham a mesma quantidade de números após a 
vírgula. Como já foi dito, acrescentam-se zeros ao fim do número 
até que se consiga igualar a quantidade de casas decimais. Feito 
isso, desconsideram-se as vírgulas e realiza-se a divisão.

D26: Resolver problemas com números racionais que 
envolvam as operações: adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação

ITEM 5
Fonte: SIMULADO DF - 2018 

A cotação de uma moeda em relação a uma segunda 
moeda é o valor que custa para comprar uma unidade da 
primeira moeda, utilizando a segunda moeda. Por exemplo, se 
a cotação do dólar é 1,6 real, isso significa que para comprar 
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1 dólar é necessário 1,6 real. Suponha que a cotação do dólar, 
em reais, seja de 1,6 real, a do euro, em reais, seja 2,4 reais e 
a cotação da libra, em euros, seja 1,1 euro. Qual é a cotação 
da libra, em dólares?

A. (   )1,50 dólar
B. (X )1,65 dólar
C. (   )2,64 dólares
D. (   )4,224 dólares

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor avalia a habilidade de o estudante realizar 
operações com números racionais em problemas do cotidiano 
que requeiram algum raciocínio, além do simples cálculo. 
Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema 
contextualizadas, que combinam operações como, por exemplo, 
a compra e a venda de objetos usando o sistema monetário, 
a execução de uma receita culinária que use frações dos 
mantimentos, etc.

Numa contextualização envolvendo a cotação de diferentes 
moedas, esse item avalia a habilidade de lidar com situações-
problemas que envolvam interpretação de equações que trabalham 
com números decimais. O enunciado pede a cotação de libra em 
dólares. A resolução pode ocorrer em duas etapas.

Na primeira, calcula-se a cotação da libra em reais. Sabe-se 
que 1 libra = 1,1 euro, e que 1 euro = 2,4 reais. Assim:

Logo, uma libra equivale a 2,64 reais. No entanto, o item 
solicita a cotação da libra em dólares. Como 1 dólar = 1,6 real, 
tem-se que:
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E, portanto, o gabarito do item é a alternativa B.
Dentre os distratores, merece destaque a alternativa C. 

Os estudantes que marcaram a alternativa C possivelmente 
calcularam a cotação da libra em reais, obtendo como resposta 
2,64.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=QoSiHmZYvI0
https://matematicabasica.net/numeros-decimais/

https://matematicanaweb.com.br/assuntos/numeros-
racionais-decimais/operacoes-com-numeros-decimais/

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ITENS 6 E 7

Porcentagem

A porcentagem é uma das áreas mais conhecidas da 
matemática. É utilizada praticamente em todas as áreas: para 
comparar grandezas, estimar o crescimento de algo, expressar 
uma quantidade de aumento ou desconto do preço de alguma 
mercadoria.

A porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100. É 
chamada, também, de razão centesimal ou de percentual.

As porcentagens costumam ser indicadas pelo símbolo “%”. 
Lê-se “por cento”.

É possível representar uma fração na forma fracionária, 
decimal, ou acompanhada do símbolo “%”:
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As porcentagens podem ser utilizadas quando se quer 
expressar que uma quantidade é uma parte de outra. Por exemplo, 
um produto que custava R$ 80 foi vendido à vista, com 5% de 
desconto. Esse desconto de 5% de R$ 80 significa 5 partes das 
100 em que R$ 80 foi dividido. Em outras palavras, divide-se R$ 
80 em 100 partes, e o desconto é igual a 5 partes dessa divisão. 
Assim:

Portanto, 5% de R$ 80 equivale a R$ 4, sendo esse o valor a 
ser descontado. 

D28: Resolver problemas que envolvam porcentagem

ITEM 6
Fonte: SAEP 

Uma geladeira cujo preço de tabela é de 1800 reais será 
vendida, em uma promoção, com 20% de desconto. Por 
quanto será vendida a geladeira? 

A. (   ) 360 reais
B. (   ) 900 reais
C. (   ) 1440 reais
D. (   ) 1780 reais

 GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de resolver cálculos com 
porcentagens. Avalia-se essa habilidade por meio de situações-
problema envolvendo comércio de produtos ou problemas de 
quantidades que apresentam equivalência de uma fração simples 
e uma porcentagem; e de um número decimal e uma porcentagem.
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A habilidade avaliada neste item é a de resolver um problema 
envolvendo o cálculo de uma porcentagem. No caso, a geladeira, 
cujo preço é de 1800 reais, mas está em promoção, tendo em seu 
preço um desconto de 20%. Assim, o desconto é de 0,20 x 1800 
= 360 reais, e a geladeira está sendo vendida por 1800 - 360 = 
1440 reais.

Portanto, o gabarito do item é a alternativa C.
Os estudantes que marcaram a alternativa A possivelmente 

não leram o enunciado com atenção e deram como resposta o 
valor do desconto, ou seja, 360 reais.

Os estudantes que assinalaram a alternativa B usaram o 
número 20, que aparece no enunciado, para dar como resposta 

.
Já os estudantes que marcaram a alternativa D consideraram 

que dar 20% de desconto era o mesmo que diminuir o preço em 
20 reais, dando como resposta 1800 - 20 = 1780 reais.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=nUgAGtEBleM

https://matematicabasica.net/porcentagem/
https://www.somatematica.com.br/fundam/porcent.php

ITEM 7
Fonte: SAEP 

Carlinhos coloriu 65% de uma figura. A parte colorida por 
Carlinhos, na forma decimal, é:

A. (   ) 65
B. (   ) 6,5
C. (   ) 0,065
D. (X ) 0,65

GABARITO - D
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
identificar uma fração p/q como um quociente, com q diferente 
de zero, como parte do todo. Ou seja, tomar p como parte de um 
objeto que está dividido em q pedaços e como uma razão entre 
dois números: “p está para q”.

A habilidade avaliada nesse item é a de identificar a forma 
decimal de um número racional, sendo dada sua forma percentual. 
O número racional cuja forma percentual é 65% se escreve, na 
forma fracionária, como . Portanto, sua forma decimal é 0,65.

O gabarito do item é a alternativa D.
Dentre os distratores, merecem destaque as alternativas A e 

B. Os estudantes que marcaram a alternativa A, possivelmente, 
consideraram que para passar da forma percentual para a 
forma decimal, tudo que se tem de fazer é retirar o símbolo de 
porcentagem.

Já os estudantes que marcaram a alternativa B consideraram 
que se um número está escrito em forma de porcentagem, passá-
lo para a forma decimal significa dividi-lo por 10, dando assim 
como resposta 

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=SysfEiP1xQ0
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/fracao-

porcentagem.htm
https://www.somatematica.com.br/fundam/decimais/

decimais4.php
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CONTEXTO DO ITEM 8

Grandezas

Entende-se por grandeza tudo aquilo que pode ser medido, 
contado. As grandezas podem ter suas medidas aumentadas ou 
diminuídas. Alguns exemplos de grandeza: o volume, a massa, a 
superfície, o comprimento, a capacidade, a velocidade, o tempo, 
o custo e a produção. São comuns, no dia a dia, situações em 
que se relacionam duas ou mais grandezas. Por exemplo, em 
uma corrida de “quilômetros contra o relógio”, quanto maior for 
a velocidade, menor será o tempo gasto nessa prova. Aqui, as 
grandezas são a velocidade e o tempo. 
 
Grandezas diretamente proporcionais

São aquelas grandezas em que a variação de uma provoca 
a variação da outra numa mesma razão. Se uma dobra, a outra 
dobra; se uma triplica, a outra triplica; se uma é dividida em duas 
partes iguais, a outra é dividida à metade. 
 

Grandezas inversamente proporcionais
Uma grandeza é inversamente proporcional quando operações 

inversas são utilizadas nas grandezas. Por exemplo, se dobramos 
uma das grandezas, temos que dividir a outra por dois; se triplicamos 
uma delas, devemos dividir a outra por três; e assim sucessivamente. 
A velocidade e o tempo são considerados grandezas inversamente 
proporcionais, pois se aumentarmos a velocidade, o tempo seria 
reduzido; e se diminuirmos a velocidade, o tempo aumentaria. 
 
Regra de três simples

Quando, em uma relação entre duas grandezas, conhecemos 
três valores de um problema e desconhecemos apenas um, 
podemos chegar a sua solução utilizando os princípios da regra 
de três simples. Para isso, basta que multipliquemos os meios 
entre si e os extremos, também entre si.
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D29: Resolver problema que envolva variações proporcionais, 
diretas ou inversas entre grandezas.

ITEM 8
Fonte: SAEP

No supermercado, Alberto verificou que uma peça com 3 
kg de carne custava 45 reais. Ele escolheu uma outra peça, 
com 5 kg da mesma carne. Quanto ele pagou por essa peça 
de carne?

A. (   ) 15 reais
B. (   ) 53 reais
C. (X ) 75 reais
D. (   ) 90 reais

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
resolver problemas que apresentem proporcionalidade simples. 
Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema 
contextualizadas, nas quais ocorra a variação proporcional simples, 
bem como por problemas em que há variação proporcional.

O item avalia a habilidade de os estudantes resolverem 
problemas envolvendo variação proporcional direta entre duas 
grandezas. Para resolvê-lo, os estudantes devem fazer uma 
leitura atenta dos dados e perceber que as grandezas envolvidas 
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no problema são diretamente proporcionais, o que significa que se 
uma delas for multiplicada ou dividida por uma constante, a outra 
também deve ser multiplicada ou dividida pela mesma constante. 

Eles devem também ser capazes de entender que quando a 
quantidade de carne passa de 3 para 5, a quantidade inicial de 
carne (3) está sendo multiplicada por 5/3. A partir daí, eles devem 
ser capazes de concluir que o custo inicial passa, então, de 45 
reais para 45 · 5/3 obtendo como resposta 75 reais. 

Uma solução pode ser obtida também pelo método de redução 
à unidade, ou seja, encontrando o preço de 1 kg de carne a partir 
do cálculo   45 : 3 = 15 e, em seguida, multiplica-se esse valor por 
5 para obter a resposta.

Outros estudantes podem ainda ter realizado uma regra de 
três, considerando a proporção direta entre as grandezas. 

O gabarito correto do item é, portanto, a alternativa C.
Dentre os distratores, merecem destaque as alternativas A e B. 

Os estudantes que escolheram a alternativa A possivelmente deram 
como resposta o preço de 1 kg de carne. Já os estudantes que 
optaram pela alternativa B demonstram que ainda não dominam 
nenhuma das habilidades avaliadas nesse item, pois dão como 
resposta a soma de todos os dados que aparecem no enunciado.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=gengfO5nGA8

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/08/20/grandezas-
proporcionais/

http://www.matematicadidatica.com.br/
GrandezasProporcionais.aspx
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CONTEXTO DO ITEM 9

Medidas de Massa

A unidade padrão de massa no sistema internacional de 
unidades é o quilograma (kg).

Conversão de unidades
As unidades do sistema métrico decimal de massa são: 

quilograma (kg), hectograma (hg), decagrama (dag), grama (g), 
decigrama (dg), centigrama (cg) e miligrama (mg).

Como o sistema padrão de medida de massa é o decimal, 
as transformações entre os múltiplos e submúltiplos são feitas 
multiplicando-se ou dividindo-se por 10.

Para transformar as unidades de massa, pode-se utilizar a 
tabela abaixo:

 
Outras unidades de massa

A tonelada é um múltiplo do grama, sendo que 1 tonelada 
equivale a 1.000.000 g ou 1.000 kg. Essa unidade é muito usada 
para indicar grandes massas.

A arroba é uma unidade de medida usada no Brasil para 
determinar a massa dos rebanhos bovinos, suínos e de outros 
produtos. Uma arroba equivale a 15 kg.

O quilate é uma unidade de massa que se refere a pedras 
preciosas. Cada quilate vale 0,2 g.

D15: Resolver problemas envolvendo relações de diferentes 
unidades de medida
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ITEM 9
Fonte: SAEP

Um caminhão cegonha transportava 12 carros iguais. Ao 
passar pela balança, o fiscal informou que a massa total era 
de 9t. Se o caminhão vazio possui massa de 1,2t, qual é a 
massa de cada um desses automóveis, aproximadamente?

A. (   ) 0900 kg
B. (   ) 780 kg
C. (   ) 750 kg
D. (X ) 650 kg

GABARITO - D

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de os estudantes realizarem 
transformações entre unidade de medidas. Essa habilidade é 
avaliada por meio de situações-problema que exploram relações 
entre diferentes unidades de medida de comprimento (quilômetro, 
metro, centímetro, milímetro etc.), unidades de área (metro 
quadrado, quilômetro quadrado, hectare etc.) e de volume (metros 
cúbicos, decímetros cúbicos, litros etc.).

A habilidade avaliada nesse item é a de resolver um problema 
envolvendo duas unidades de massa, no caso, o quilograma 
e a tonelada. A partir do enunciado, segue-se que a massa 
do caminhão cegonha com os 12 carros é de 9 toneladas, e a 
massa do caminhão cegonha vazio é de 1,2 tonelada. Então, a 
massa dos 12 carros é de 7,8 toneladas e a de cada carro, é de 

. Como cada tonelada equivale a 1.000 kg, a 
massa de cada carro é de 650 kg.

Portanto, o gabarito do item é a alternativa D.
Dentre os distratores, merece destaque a alternativa C. Os 

estudantes que escolheram a alternativa C, ao dividir por 12, 
eles, em vez de considerarem apenas a massa dos 12 carros, 
consideraram também a massa do carro cegonha, ou seja, um 
total de 9.000 kg, encontrando a resposta . 
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SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=ckKKOzX8QwU
https://matematicabasica.net/unidades-de-medida/
https://www.coladaweb.com/matematica/regras-de-

conversao-de-unidades-de-medida

CONTEXTO DO ITEM 10

Raiz cúbica
A raiz cúbica de um número é obtida calculando-se o número 

que, multiplicado três vezes, gera o valor numérico referente ao 
radicando.

O termo cúbico é obtido pelo produto de um número por si 
mesmo três vezes. A fórmula para obter um termo numérico/
algébrico com expoente cúbico é dada por:

a · a · a = a3

Agora, para entender o que é raiz cúbica, é necessário 
conhecer a sua estrutura.

  

3 = índice
3 = expoente
a = radicando
a = raiz

Em uma raiz cúbica, o índice e o expoente devem ser 
representados pelo número 3. Calcula-se a raiz cúbica de um 
número para encontrar qual o valor numérico que foi multiplicado 
três vezes por si mesmo.

Para encontrar a raiz cúbica de um número, deve-se 
inicialmente fatorar esse número; em seguida, colocar a fatoração 
obtida na fórmula para raiz cúbica; e, no final, solucionar a raiz.
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Também é possível encontrar a raiz cúbica de um número por 
meio do cálculo mental. Para fazer dessa forma, basta pensar qual 
é o número que, elevado ao cubo, resulta no valor do radicando.

D27: Efetuar cálculos simples com valores aproximados de 
radicais.

ITEM 10
Fonte: Avaliação Diagnóstica SEEDF (com adaptações)

O cubo de um número natural é 125. Esse número é:
A. (X ) 5
B. (   )25
C. (   )50
D. (   )75

GABARITO - A

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
fazer operações com valores aproximados de alguns radicais. 
Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema 
contextualizadas.

O item informa que o cubo de um número natural é igual a 
125 e pede que se informe qual é esse número. Para responder 
corretamente, o estudante precisa compreender que a expressão 
“O cubo de um número natural é 125” corresponde ao resultado 
do produto de três fatores iguais a esse número. Trata-se, assim, 
de encontrar o valor da base de uma potência que, tendo 3 como 
expoente, resulta em 125. Para isso, ele tem as seguintes opções:

• fatorar 125 e obter 125 = 5 x 5 x 5, para encontrar a 
resposta 5;

• extrair a raiz cúbica de 125 e encontrar o número procurado 
5, considerando, nesse caso, a radiciação como operação inversa 
da potenciação; e 
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• designar o número procurado por x e montar a equação.
Portanto, o gabarito correto do item é a alternativa A.
Dentre os distratores, merece destaque a alternativa B. Os 

estudantes que marcaram essa alternativa, possivelmente, 
confundiram “ser o cubo de” com “a quinta parte de”, e, assim, 
efetuaram a divisão de 125 por 5.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=wMiUo0SblIc

https://www.estudopratico.com.br/raiz-quadrada-e-raiz-
cubica/

https://alunosonline.uol.com.br/matematica/radiciacao.html

CONTEXTO DO ITEM 11

Ângulo

 Ângulo é a abertura formada entre duas semirretas de mesma 
origem. Observe:

A unidade de representação do ângulo é o grau (°). Classifica-
se um ângulo como: agudo, reto, obtuso, raso e giro.

 Classificação de ângulos 
Os ângulos são classificados de acordo com suas medidas:
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• agudo: ângulo com medida maior que 0° e menor que 90°;
• reto: ângulo com medida igual a 90°;
• obtuso: ângulo com medida maior que 90° e menor que 

180°;
• raso: ângulo com medida igual a 180°;
• giro: ângulo com medida igual a 360°.

D6: Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, 
identificando ângulos retos e não-retos.
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ITEM 11
Fonte: https://profwarles.blogspot.com

Acesso em 23/01/2019

Observe os ponteiros deste relógio:

Decorridas 3 horas, qual será o ângulo formado pelos 
ponteiros?

A. (   ) agudo
B. (X ) reto
C. (   ) obtuso
D. (   ) raso

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
identificar ângulos que se movimentam. Essa habilidade é 
avaliada por meio de situações-problema contextualizadas, nas 
quais o estudante deve observar as mudanças de direção como, 
por exemplo, o movimento dos ponteiros de um relógio. 

O item mostra um relógio com os dois ponteiros em 12 horas e 
pergunta qual o ângulo formado pelos ponteiros quando decorridas 
3 horas.

Depois de decorridas 3 horas, o ponteiro grande estará no 
12, e o  pequeno, no 3. Como uma circunferência tem 360°, e há 
12 números no relógio, cada espaço de uma hora tem 
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. Como são 3 horas, o ângulo formado pelos ponteiros tem 30° 
vezes 3. Assim, .

Trata-se, portanto, de um ângulo reto, o que torna o gabarito 
do item a alternativa B.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=0CnUdzmpO8E
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/

angulos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-

e-angulo.htm

CONTEXTO DO ITEM 12

Triângulo retângulo: relações métricas e o teorema de 
Pitágoras

Por definição, um triângulo retângulo é aquele que possui um 
ângulo reto (igual a 90°) e dois ângulos agudos. 

Os lados que formam o ângulo reto são denominados de 
catetos. O lado oposto ao ângulo reto é denominado hipotenusa.

O triângulo retângulo no universo da matemática é uma das 
figuras geométricas mais utilizadas para solucionar cálculos de 
volume e de área.

As relações métricas são fórmulas que relacionam as medidas 
dos lados do triângulo e suas projeções entre si. 

     hipotenusa: a
     catetos: b e c
     altura relativa à hipotenusa: 
h
     projeções dos catetos sobre 
a 

 hipotenusa: m e n
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 Relações métricas no triângulo retângulo

b² = a · n
c² = a · m
h² = m · n
b · c = a · h

 Teorema de Pitágoras
A soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da 

hipotenusa. 
a² = b² + c²

D10: Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para 
resolver problemas significativos

ITEM 12
Fonte: SAEP

O desenho abaixo mostra a localização das cidades P, Q, R, S 
e T em um mapa. A distância em linha reta entre as cidades S e T 
é de 24 Km e a distância entre R e T é de 25 Km.

Qual é a distância em linha reta entre as cidades R e S?
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A. (   ) 1 km
B. (X )7 km
C. (   )24 km
D. (   )49 km

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
manipular as relações métricas do triângulo retângulo. 
Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema 
contextualizadas, que exijam que o estudante selecione as 
relações que devem ser utilizadas no problema, especialmente 
em se tratando do teorema de Pitágoras.

A resolução do item exige do estudante o conhecimento das 
relações métricas do triângulo retângulo. Como uma possível 
solução, pode-se aplicar o teorema de Pitágoras. Assim obtém-se 
o valor para a distância entre os pontos R e S.

Sabe-se que a distância em linha reta entre as cidades S e T é 
de 24 km, e a distância entre R e T é de 25 km. Assim, utilizando 
o teorema de Pitágoras, temos:

25² = x² + 24

625 = x² + 576

x² = 49

x = 7

Portanto, o gabarito do item é a alternativa B.
Dentre os distratores, merecem destaque as alternativas A e 

D. Os estudantes que escolheram a alternativa A, possivelmente 
interpretaram corretamente a montagem do teorema de Pitágoras. 
Contudo, podem não ter realizado as operações de potenciação. 
Em consequência, deram como resposta o valor obtido da 
diferença entre 25 – 24 = 1.
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Já os estudantes que escolheram a alternativa D podem ter 
considerado a solução sendo 49km, pois realizaram a soma direta 
das distâncias entre as duas cidades contidas no enunciado, ou 
ainda, esqueceram-se de realizar a operação de raiz quadrada no 
último passo da solução correta.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=f4JBVvr72MQ

https://alunosonline.uol.com.br/matematica/relacoes-
metricas-no-triangulo-retangulo.html

https://www.todamateria.com.br/relacoes-metricas-no-
triangulo-retangulo/

REFERÊNCIAS
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