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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

Porcentagem

A porcentagem é uma das áreas mais conhecidas da 
matemática. É utilizada em praticamente todas as áreas quando 
queremos comparar grandezas, estimar o crescimento de algo, 
expressar uma quantidade de aumento ou desconto do preço 
de alguma mercadoria. Vemos porcentagem a todo momento e, 
mesmo quando não percebemos, fazemos uso dela.

A porcentagem é uma razão cujo denominador é igual a 100.

Porcentagens são também chamadas de razão centesimal ou 
de percentual.

As porcentagens costumam ser indicadas pelo símbolo “%” 
(lê-se “por cento”).

Podemos representar uma fração na forma fracionária, decimal, 
ou acompanhada do símbolo “%”. Veja:

As porcentagens podem ser utilizadas quando queremos 
expressar que uma quantidade é uma parte de outra. Por exemplo, 
imagine que 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 foram divididos, ou seja, R$ 80 
serão divididos em 100 partes, e o desconto será igual a 5 partes 
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dessa divisão. Assim:

Portanto, 5% de R$ 80 será R$ 4. E esse é o valor a ser 
descontado.

É possível, também, calcular de outra forma:

Daí, conclui-se que calcular a porcentagem de x corresponde 
a fazer:

D16: Resolver problema que envolva porcentagem

ITEM 1
Fonte: SAEP (com adaptações)

Carmem organizou uma excursão na escola em que trabalha. 
Do total de 90 vagas dessa excursão, 80% foram destinadas aos 
alunos, e o restante das vagas para os professores.

Quantas vagas dessa excursão foram destinadas aos 
alunos?

A. (   ) 7
B. (   ) 8
C. (X) 72
D. (   ) 80

GABARITO - C

 APRENDIZAGEM ESPERADA

 Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
demonstrar o entendimento de que porcentagem, seja nas 
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formas de fração, decimal ou percentual, é uma fração do todo 
em que o denominador é sempre 100. É, também, uma forma de 
proporcionalidade. 

A habilidade avaliada neste item é a de resolver um problema 
envolvendo o cálculo de uma porcentagem. No caso, das 90 vagas 
da excursão, 80% delas, ou seja, 0,80 · 90 = 72 vagas, foram 
reservadas para os alunos. O gabarito é a letra C.

Dentre os distratores, merecem destaque as alternativas A e D. Os 
estudantes que escolheram a alternativa A possivelmente consideraram 
o cálculo da porcentagem como: 0,080 · 90 = 7,2 ≈ 7 vagas.

Já os estudantes que escolheram a alternativa D consideraram 
que reservar 80% das vagas era o mesmo que reservar 80 vagas. 
Parece que esses estudantes ainda se sentem pouco à vontade 
ao trabalhar com porcentagens.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=nUgAGtEBleM
https://www.youtube.com/watch?v=X6lsblug2Hs

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

CONTEXTO DO ITEM 2

Equação do 2º grau

Uma equação é uma expressão matemática que possui em 
sua composição incógnitas, coeficientes, expoentes e um sinal 
de igualdade. As equações são caracterizadas de acordo com o 
maior expoente de uma das incógnitas. Veja:

• 2x + 1 = 0. O expoente da incógnita x é igual a 1. Dessa 
forma, essa equação é classificada como do 1º grau.

• 2x² + 2x + 6 = 0. Há duas incógnitas x nessa equação, e uma 
delas possui expoente 2. Essa equação é classificada como do 2º grau.
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• x³ − x² + 2x − 4 = 0. Nesse caso, há três incógnitas x, e o maior 
expoente – no caso, expoente 3 – torna a equação como do 3º grau.

O que são raízes ou soluções de uma equação do 2º grau?
Cada modelo de equação possui uma forma de resolução. 

Trabalharemos a forma de resolução de uma equação do 2º grau 
por meio do método de “Bháskara”. Determinar a solução de 
uma equação é o mesmo que descobrir suas raízes. Isto é, o(s) 
valor(es) que satisfaz(em) a equação. As raízes da equação do 2º 
grau x² − 10x + 24 = 0, por exemplo, são x = 4 ou x = 6.

Substituindo x = 4 na equação, tem-se:
x2 − 10x + 24 = 0
42 − 10 · 4 + 24 = 0
16 − 40 + 24 = 0
− 24 + 24 = 0
0 = 0 (verdadeiro)

Substituindo x = 6 na equação, tem-se:
x² − 10x + 24 = 0
6² − 10 · 6 + 24 = 0
36 − 60 + 24 = 0
− 24 + 24 = 0
0 = 0 (verdadeiro)

Pode-se verificar que os dois valores satisfazem a equação, 
mas como é possível determinar os valores que tornam a equação 
uma sentença verdadeira? É essa forma de determinar os valores 
desconhecidos que será abordada a seguir.

Método de Bháskara
Vamos determinar, pelo método resolutivo de Bháskara, os 

valores da seguinte equação do 2º grau: x² − 2x − 3 = 0.
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Uma equação do 2º grau possui a seguinte lei de formação: 
ax² + bx + c = 0, em que a, b e c são os coeficientes. Portanto, 

os coeficientes da equação x² − 2x − 3 = 0 são a = 1, b = −2 e c 
= −3.

Na fórmula de Bháskara, utilizamos somente os coeficientes. 
Veja:

1º passo: determinar o valor do discriminante ou delta (∆)

2º passo: calcular o valor de        x’ e x’’

Os resultados são x’ = 3 e x” = −1.
Ao resolvermos uma equação do 2º grau, temos as seguintes 

possibilidades para o resultado: 

• ∆ > 0, duas raízes reais e distintas; 

• ∆ = 0, duas raízes reais iguais; 
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• ∆ < 0, nenhuma raiz real. 

Nos casos em que a equação possui raízes reais, algumas 
relações são observadas. Veja:

• soma das raízes: (x₁ + x₂); 

• produto das raízes: (x₁ . x₂). 

 As raízes de uma equação do 2º grau são determinadas a 
partir das seguintes expressões, como dito anteriormente:

Com base nessas informações, vamos determinar as expressões 
matemáticas responsáveis pela soma e pelo produto das raízes. 

Soma:

Produto: 

13

Caderno de Revisão



Com a utilização dessas expressões, podemos determinar as 
raízes de uma equação do 2º grau sem aplicar a resolução de 
Bháskara, respeitando a formação dessa equação com base na 
soma S e no produto P das raízes: x² − Sx + P = 0. 

D17 Resolver problema envolvendo equação do 2º grau

ITEM 2
Fonte: OBMEP 2008

Ronaldo quer cercar completamente um terreno retangular 
de 900 m². Ao calcular o comprimento da cerca, ele se 
enganou, fez os cálculos como se o terreno fosse quadrado e 
comprou 2 metros de cerca a menos que o necessário. Qual é 
a diferença entre o comprimento e a largura do terreno? 

A. (   ) 2m
B. (   ) 4m
C. (   ) 7m
D. (X) 11m

GABARITO - D

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante obter 
resultado de uma equação do segundo grau e saber manipulá-
la. Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema 
contextualizadas nas quais o estudante calcule as raízes, faça/
reconheça o gráfico de uma equação do segundo grau, saiba 
localizar seu vértice, perceba simetrias e saiba escrever a equação 
como produto de suas raízes reais.

Pensando que o terreno fosse quadrado, ciente de que a área 
do terreno era de 900 m2, Ronaldo calculou a medida do lado e do 
perímetro para comprar a metragem de cerca. Assim:
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quando deveria ter comprado 122 metros, que é o perímetro real 
do terreno.

Sendo a o comprimento, e b a largura do terreno, temos as 
equações:  2·(a+b)=122, que expressa o perímetro; e a·b=900, 
que expressa a área.

Assim, a+b=61 e a·b=900 
Logo, a e b são raízes de .
As raízes dessa equação são a=36 e b=25, onde a-b=11.
Uma outra maneira de determinar a − b é por meio da identidade 

. Assim:

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

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=PcHNZrMB3T4

https://www.youtube.com/watch?v=_ymBoofDTEg

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao-2-grau.htm

https://www.todamateria.com.br/equacao-do-segundo-grau/

https://www.infoescola.com/matematica/resolucao-de-problemas-
envolvendo-sistemas-de-equacoes-de-2o-grau/

https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/soma-produto-
das-raizes-uma-equacao-2-grau.htm

15

Caderno de Revisão

https://www.youtube.com/watch?v=PcHNZrMB3T4
https://www.youtube.com/watch?v=_ymBoofDTEg
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao-2-grau.htm
https://www.todamateria.com.br/equacao-do-segundo-grau/
https://www.infoescola.com/matematica/resolucao-de-problemas-envolvendo-sistemas-de-equacoes-de-2o-grau/
https://www.infoescola.com/matematica/resolucao-de-problemas-envolvendo-sistemas-de-equacoes-de-2o-grau/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/soma-produto-das-raizes-uma-equacao-2-grau.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/soma-produto-das-raizes-uma-equacao-2-grau.htm


CONTEXTO DO ITEM 3

Crescente, decrescente, constante e raízes

A ideia aqui é localizar se o gráfico cresce, diminui ou, até 
mesmo, onde ele permanece constante. Um importante lembrete: 
o eixo horizontal cresce no mesmo sentido em que lemos um 
texto, da esquerda para direita. Por sua vez, o eixo vertical cresce 
de baixo para cima. 

Análise gráfica (Foto: Colégio Qi)

Olhando para o gráfico, é possível reparar que ele possui 
as três caraterísticas. Lendo da esquerda para direita no eixo 
horizontal:

• crescente: o gráfico cresce no intervalo antes do −1 ou do 
2 até o 5. Ou seja, (∞; −1) ou (2; 5);

• decrescente: o gráfico diminui no intervalo depois do −1 
até o 2. Ou seja, (−1; 2);

• constante: o gráfico permanece com seu valor no intervalo 
depois do 5. (5; ∞).

E, por fim, as raízes são onde o gráfico passa pelo eixo 
horizontal. Com isso, no exemplo acima, as raízes são −2, 0 e 4.

D20: Analisar o crescimento/decrescimento, zeros de funções 
reais apresentadas em gráficos
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ITEM 3                                                                                  
Fonte: SAEP

O gráfico abaixo apresenta uma função definida no 
intervalo [-3, 5]:

Essa função é crescente no intervalo:
A. (X) [−3, 0]
B. (   ) [−3, 4]
C. (   ) [0, 2]
D. (   ) [2, 5]

GABARITO - A

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
identificar os zeros e/ou o crescimento e/ou decrescimento de 
qualquer função.

O item avalia a capacidade de reconhecer o intervalo de 
crescimento de uma função representada em um gráfico. Para 
resolver esse problema, o estudante precisa identificar que a 
função é crescente no intervalo        [-3, 0], o que torna a alternativa 
A no gabarito do item.

Os estudantes que marcaram a alternativa B possivelmente 
consideraram como extremos do intervalo os pontos de interseção 
do gráfico da função com os eixos coordenados.
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Já os estudantes que assinalaram a alternativa C consideraram 
o intervalo em que a função é decrescente, e os que assinalaram a 
alternativa D escolheram o intervalo em que a função é constante.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=8sXnloWAU8s

https://www.stoodi.com.br/blog/2016/08/08/3-dicas-para-
fazer-leitura-e-interpretacao-de-graficos/

https://vestibular.mundoeducacao.bol.uol.com.br/enem/
interpretacao-graficos-no-enem.htm

CONTEXTO DO ITEM 4

Função logarítmica

Toda função definida pela lei de formação , 
com a ≠ 1e a > 0, é denominada função logarítmica de base a. 
Nesse tipo de função, o domínio é representado pelo conjunto dos 
números reais maiores que zero, e o contradomínio, pelo conjunto 
dos reais.
Exemplos de funções logarítmicas:
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 Gráfico de uma função logarítmica
Para a construção do gráfico da função logarítmica, é 

necessário atentar-se a dois casos:

Características do gráfico da função logarítmica y = logax :
• O gráfico está totalmente à direita do eixo y, pois é 

definido para x > 0;

• ele intersecta o eixo das abscissas no ponto (1,0), então a 
raiz da função é x = 1;

• note que y assume todos as soluções reais, por isso 
dizemos que a Im(imagem) = R.

D28: Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma 
função logarítmica reconhecendo-a como inversa da função 
exponencial
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ITEM 4                                                                                  
Fonte: UFRGS

A representação geométrica que melhor representa o gráfico 
da função real de variável real x, dada por  , é:

A. (X)                                               C. (   )                          

    

B. (   )                                                D. (   )                        

    

GABARITO - A

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
identificar uma função exponencial, seja ela dada por uma 
expressão algébrica ou por um gráfico, com sua inversa. 
Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema 
contextualizadas nas quais a função exponencial é usada, quer na 
forma algébrica ou na forma gráfica. São variadas as situações de 
uso da função exponencial, como no crescimento de populações 
e na desintegração radioativa, por exemplo.

Para resolver o item, o estudante precisa conhecer a função 
logarítmica e seu comportamento, com base nos quais será capaz 
de reconhecer o gráfico correspondente a f(x) = log¹⁄₂x. 
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Uma das propriedades da função logarítmica é que ela sempre 
cruza o eixo das abscissas no x=1, pois loga1=0 para qualquer 
que seja o a > 0. Com isso, eliminam-se as alternativas B e D. 
O problema se resumiu a avaliar se a função é crescente ou 
decrescente. 

De fato, uma função logarítmica é crescente quando a base a 
é maior do que 1, e é decrescente no caso 0 < a < 1.

Como a base do logaritmo na representação gráfica da 
função é menor do que 1, o gráfico que representa essa função é 
decrescente e, portanto, o gabarito do item é a alternativa A.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=MkgfW2MMnHc
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/funcao-

logaritmica.htm
https://www.somatematica.com.br/superior/logexp/

logexp6.php

CONTEXTO DO ITEM 5

Função Exponencial

Uma função  dada por , em que “a” 
é constante positiva e diferente de 1, denomina-se função 
exponencial.

A função exponencial será crescente quando a base a for maior 
que 1, e decrescente se a for positivo menor que 1. Seu gráfico 
terá sempre um dos seguintes aspectos:
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a > 1, f é crescente 

0 < a < 1, f é decrescente

 
Observe que nos dois casos, o gráfico de  

não cruza o eixo Ox. No entanto, o gráfico de uma função 
 cruza o eixo Oy no ponto (0,1), pois 

a0 = 1.

D29: Resolver problema que envolva função exponencial
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ITEM 5
Fonte: UFCE

Se , então  é igual a:

A. (   ) 11
B. (X) 13
C. (   ) 15
D. (   ) 17

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
manipular, de forma algébrica ou numérica, a expressão de uma 
função exponencial. Aqui trabalha-se somente com a função 
exponencial, e não com sua inversa, a função logarítmica. 
Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema 
contextualizadas nas quais o estudante calcula valores para a 
função exponencial, identifica intersecções de seu gráfico etc. 

Para resolver a questão, o caminho é encontrar os valores 
para  .

Assim,

Logo,

Portanto, o gabarito correto do item é a alternativa B.
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Observe que algumas propriedades de exponencial foram 
utilizadas para resolver essa questão. Então, recomenda-se que 
pratique bastante com os estudantes para poderem resolver 
facilmente problemas como esse.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=9FGtZt84w6U

https://www.todamateria.com.br/funcao-exponencial/
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/funcao-

exponencial-1.htm

CONTEXTO DO ITEM 6

Matrizes

O crescente uso dos computadores tem feito com que a 
teoria das matrizes seja cada vez mais aplicada em áreas como 
Economia, Engenharia, Matemática, Física, dentre outras.

Exemplo: a tabela a seguir representa as notas de três 
estudantes em uma etapa:

Se quisermos saber a nota do estudante B em Literatura, basta 
procurar o número que fica na segunda linha e na terceira coluna 
da tabela.

Agora, considere uma tabela de números dispostos em 
linhas e colunas, como no exemplo acima, mas colocados entre 
parênteses ou colchetes:
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Em tabelas assim dispostas, os números são os elementos. 
As linhas são enumeradas de cima para baixo, e as colunas, da 
esquerda para direita:

Tabelas com m linhas e n colunas (m e n números naturais 
diferentes de 0) são denominadas matrizes m x n. Na tabela 
anterior, temos, portanto, uma matriz 3 x 3.

 Relação entre Matrizes e Sistemas Lineares
Os sistemas lineares são formados por um conjunto de 

equações lineares de m incógnitas. Todos os sistemas possuem 
uma representação matricial, isto é, constituem matrizes 
envolvendo os coeficientes numéricos e a parte literal. Observe a 
representação matricial do seguinte sistema: 
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• Matriz incompleta (coeficientes numéricos):

• Matriz completa:

• Representação Matricial:

A relação existente entre um sistema linear e uma matriz 
consiste na resolução de sistemas pelo método de Cramer.

Aplica-se a regra de Cramer na resolução do seguinte sistema:

A regra de Cramer deve ser aplicada utilizando a matriz 
incompleta do sistema linear. Nessa regra, utiliza-se Sarrus no 
cálculo do determinante das matrizes estabelecidas. Observe o 
determinante da matriz dos sistemas:

Regra de Sarrus: soma dos produtos da diagonal principal 
subtraída da soma dos produtos da diagonal secundária. 
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Substituir a 1ª coluna da matriz dos sistemas pela coluna 
formada pelos termos independentes do sistema.

Substituir a 2ª coluna da matriz dos sistemas pela coluna 
formada pelos termos independentes do sistema.

Substituir a 3ª coluna da matriz dos sistemas pela coluna 
formada pelos termos independentes do sistema.

De acordo com regra de Cramer, tem-se:

Portanto, o conjunto solução do sistema de equações é: x = 1, 
y = 2 e z = 3. 
D31: Determinar a solução de um sistema linear associando-o a 
uma matriz
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ITEM 6                                                                                 
Fonte: SAEP

 Um sistema linear de incógnitas x, y e z pode ser 
representado pela matriz completa na forma escalonada:

A solução desse sistema linear é o termo:
 A. (   ) (13; 7; 5)
B. (   ) (2; −2; 7)
C. (   ) (2, −3; −1)
D. (X) (0,5; 2; −5)

GABARITO - D

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
identificar a matriz escalonada que corresponde à matriz 
aumentada do sistema dado e, a partir de uma matriz escalonada 
que representa um sistema, determinar os valores das incógnitas. 
O estudante também deve ser capaz de escrever as equações de 
um sistema linear em três variáveis quando lhe for dada a matriz 
aumentada desse sistema. Ou seja, o estudante deve identificar o 
produto de matrizes envolvido na descrição de um sistema de três 
equações e três incógnitas.

A habilidade avaliada neste item é a de determinar a solução 
de um sistema linear associando-o a uma matriz. Como uma 
possível solução, pode-se representar cada linha da matriz 
como uma equação e solucionar as equações pelo método da 
substituição. Assim, obtém-se a solução para este sistema linear, 
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o que corresponde à alternativa D.
Os estudantes que marcaram a alternativa A possivelmente 

interpretaram o sinal do coeficiente z da terceira equação como 
negativo, ou consideraram o termo independente da terceira 
equação como positivo. Em consequência, deram como resposta 
os valores de (13, 7, 5).

Já os estudantes que assinalaram a alternativa B, 
provavelmente, interpretaram a montagem das equações, 
considerando que a solução do sistema linear são os coeficientes 
de x, y e z respectivos à primeira, segunda e terceira linhas.

Por sua vez, os estudantes que optaram pela alternativa C 
consideraram como solução os coeficientes de x, y e z encontrados 
na primeira linha do sistema linear.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=gE_1LTPwhV0

https://www.youtube.com/watch?v=pNWx2LE9meQ
https://www.youtube.com/watch?v=fSalJmaYlUU

https://www.youtube.com/watch?v=szDVO_TzWLM&index
=18&list=PLEfwqyY2ox868TPa8vjL-QPfQlmtqRGa5
https://www.somatematica.com.br/emedio/matrizes/

matrizes.php
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/

determinante-matriz-ordem-1-2-ou-3.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/relacao-entre-

matriz-sistemas-lineares.htm
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CONTEXTO DO ITEM 7

Interpretação de tabelas e gráficos

As formas variadas de representação por meio de gráficos e 
tabelas se mostram como uma ferramenta muito importante, pois 
facilitam a análise e a interpretação de um conjunto de valores.

Imagine a seguinte situação: na sala de reuniões de uma 
empresa, existe um painel com a informação: em fevereiro deste 
ano, foram vendidas 7850 unidades de nosso principal produto; 
em março, 6555; em abril, 4570; em maio, 3220; e, em junho, 
2195.

Esses números não contribuem para mostrar, de forma clara, 
a queda acentuada no número de vendas do principal produto 
da empresa. Existe uma forma mais interessante e eficaz de 
apresentar esses valores: um gráfico.

Esse exemplo deixa evidente que para cada tipo de informação 
que se quer apresentar, existe uma forma mais adequada. Daí a 
importância dos gráficos e das tabelas. 

A representação de dados por meio de tabelas e gráficos está 
sempre presente em nosso cotidiano, principalmente nos meios 
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de comunicação (jornais, revistas, internet). Isso está ligado à 
facilidade com que podemos analisar e interpretar as informações 
que estão organizadas de forma clara e objetiva, mesmo sem o 
uso de cálculos complexos para a sua análise.

Os tipos de gráficos são inúmeros: linhas, barras, colunas, 
setores (gráfico de pizza) etc. Na análise de um gráfico, é 
fundamental saber com qual tipo de gráfico estamos lidando. Além 
disso, é necessário observar que ele está fazendo uso de duas 
grandezas. Ademais, para que a análise obtenha êxito, a leitura 
do enunciado deve ser feita com atenção.

 Elementos dos Gráficos
Alguns elementos importantes nos gráficos:

• título: na maioria dos casos, há um título que indica a que 
informação o gráfico se refere;

• fonte: a maioria dos gráficos contém uma fonte, ou seja, a 
origem das informações e o ano de sua publicação;

• números: o elemento mais importante, pois servem 
para comparar as informações dos gráficos e para representar 
quantidade ou tempo (mês, ano, período);

• legendas: ajudam na leitura das informações 
apresentadas. Na maioria dos casos, o uso de cores destaca 
diferentes informações.

 Gráficos de colunas
Um dos tipos mais utilizados. O valor de cada coluna é 

proporcional a sua altura. As categorias são indicadas no eixo x 
(horizontal), e os valores para cada categoria, no eixo y (vertical).
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Fonte: IBGE 2017
 

Gráficos em barras
Apresentam basicamente a mesma função dos gráficos de 

colunas, com os valores para cada categoria na posição horizontal, 
e as categorias na posição vertical.

Fonte: fifa.com

 Gráficos de linhas
Os gráficos de linhas são usados para apresentar uma 

sequência de valores de um elemento (eixo y) ao longo do tempo 
(eixo x). São muito úteis para representar a evolução de um certo 
dado.
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940/2010

Gráficos de setores
Popularmente conhecidos como “gráficos de pizza”, a 

representação por meio de um gráfico de setores é também muito 
utilizada, principalmente para a visualização de números percentuais. 
Em geral, são utilizados para representar partes de um todo.

Consistem em um círculo, representando o todo, dividido em 
setores com cores diferentes, que correspondem às partes de 
maneira proporcional.

Exemplo
Suponha que no decorrer do ano de 2015, uma determinada 

cidade recebeu um grande número de turistas, que foram classificados 
segundo a nacionalidade, conforme mostra a tabela a seguir:
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De acordo com a tabela, o gráfico de setores dos turistas 
segundo a nacionalidade destaca as diferenças entre as 
percentagens com setores de diferentes cores. 

Tabelas
As tabelas são usadas para estruturar informações ou dados. 

Assim como os gráficos, elas facilitam o entendimento por meio de 
linhas e colunas que separam as informações.

Tabelas simples
Usadas para apresentar a relação entre uma informação e 

outra (como produto e preço). São formadas por duas colunas e 
devem ser lidas horizontalmente.
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 Tabelas de dupla entrada
Úteis para mostrar dois ou mais tipos de dados sobre um item. 

Devem ser lidas na vertical e na horizontal, simultaneamente, para 
que as linhas e as colunas sejam relacionadas.

Fonte: IBGE.

D34: Resolver problema envolvendo informações 
apresentadas em tabelas e/ou gráficos
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ITEM 7
Fonte: SAEP

O gráfico a seguir apresenta o percentual da oferta de 
Energia Primária no Mundo segundo suas fontes.

Fonte: www.google.com (http://4heads-epc.blogspot.com)
Considerando os dados desse gráfico, quais são as duas 

fontes de energia que representam 60% do total da oferta de 
Energia Primária no Mundo?

A. (   ) Petróleo e Combustíveis Renováveis.
B. (X) Petróleo e Carvão.
C. (   ) Gás Natural e Petróleo.
D. (   ) Gás Natural e Carvão.

GABARITO - B
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
analisar tabelas ou gráficos. Essa habilidade é avaliada por meio 
de situações-problema contextualizadas nas quais o estudante 
deve responder a consultas relacionadas a situações apresentadas 
em gráficos e tabelas. Podem ser usados nos problemas, por 
exemplo, tabelas de preços e gráficos que mostram o crescimento 
dos juros ou o índice de escolaridade das pessoas do País ou de 
uma região. 

O item avalia a habilidade de resolver um problema a partir de dados 
apresentados em um gráfico de setores. O contexto trata da oferta de 
energia no mundo, com as porcentagens indicadas nos setores.

Para resolver o item, os estudantes precisam reconhecer os 
dois setores que, juntos, representam 60% da energia produzida. 
No caso, os setores são: petróleo (34%) e carvão (26%). Assim: 
34 + 26 = 60.

Os estudantes que escolheram a alternativa A, possivelmente, 
não prestaram atenção ao comando do item, tendo sido atraídos 
pelo setor correspondente ao petróleo.

Os estudantes que assinalaram a alternativa C provavelmente 
foram atraídos pelos dois setores da parte superior do gráfico, 
enquanto aqueles que marcaram a alternativa D não conseguem dar 
sentido ao comando da questão, adotando uma resposta aleatória.

É importante que os professores trabalhem com materiais 
diversos, principalmente notícias de jornais e revistas em que 
gráficos e tabelas normalmente ilustram as matérias.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=8j4ZMn4-nv8

https://novaescola.org.br/conteudo/163/graficos-tabelas-
organizar-informacoes

https://cursoenemgratuito.com.br/interpretacao-de-
graficos-e-tabelas/
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CONTEXTO DO ITEM 8

Análise Combinatória

 Princípio fundamental da contagem:
• “se uma decisão d1 pode ser tomada de x maneiras 

diferentes e se, uma vez tomada a decisão d1, a decisão d2 puder 
ser tomada de y maneiras diferentes, então o número de maneiras 
de se tomarem as decisões d1 e d2 é dado pelo produto x · y”;

• observação importante: o princípio multiplicativo pode 
ser generalizado para mais de duas decisões.

Fatorial
Definição: seja n um número natural maior que 1. O fatorial 

de n, indicado por n!, é definido como o produto dos n números 
naturais consecutivos de 1 até n. Isto é: n! = n · (n – 1) · (n – 2) · 
… · 3 · 2 · 1 em que .

Observação importante sobre fatorial: convencionou-se 
que 0! = 1 e que 1! = 1.

Exemplos
5! = 5·4·3·2·1
8! = 8·7·6·5·4·3·2·1
O conceito de fatorial aparece em várias fórmulas na análise 

combinatória.

Arranjo simples
“Seja E um conjunto com n elementos, isto é, E={a1,a2,a3,...,an}. 

Chamamos de arranjos simples dos n elementos de E tomados 
P a P (1≤ p ≤ n) qualquer sequência formada por P elementos 
distintos de E”.
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“Seja E um conjunto com n elementos, isto é, E={a1,a2,a3,...,an}. 

Chamamos de arranjos simples dos n elementos de E tomados P a 
P (1 ≤ p ≤ n) qualquer subconjunto de E formado por P elementos”.

Observação: a diferença entre arranjo e combinação está na ordem 
dos elementos. Como arranjo é uma sequência, a mudança de ordem 
gera um novo grupo, enquanto na combinação isto não ocorre.

Exemplo
Com os elementos do conjunto {1,2,3,4,5,6}:
a)  Quantas senhas de 3 algarismos distintos podemos formar?
b) Quantos subconjuntos de 3 elementos distintos podemos formar?

Resolução
a)  Veja que a senha 123 é diferente de 321. Neste caso, como 

a variação da ordem gera uma nova senha, cada um desses 
grupos é considerado um arranjo de 6 elementos, tomados 3 a 3. 
O total é dado por:

b) O subconjunto {1,2,3} é o mesmo que {3,2,1}. Neste caso, 
como a variação da ordem dos elementos não gera um novo 
agrupamento, estamos diante de um problema de combinação. O 
total de subconjuntos é dado por:
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Permutação simples
Seja E um conjunto com n elementos, isto é, E={a1,a2,a3,...,an}. 

Chamamos de permutação simples dos n elementos de E qualquer 
sequência formada pelos n elementos distintos de E.

Pn = n!

D32: Resolver o problema de contagem utilizando o princípio 
multiplicativo ou noções de permutação simples e/ou 
combinação simples

ITEM 8
Fonte: OBMEP 2016

O símbolo proposto para os Jogos Escolares de Quixajuba 
é formado por seis anéis entrelaçados como na figura. Cada 
um dos anéis deve ser pintado com uma das três cores 
da bandeira da cidade (azul, verde ou rosa), de modo que 
quaisquer dois anéis entrelaçados tenham cores diferentes. 
Quantas são as maneiras de pintar esse símbolo?

A. (   ) 24
B. (   ) 36
C. (   ) 48
D. (   ) 60

GABARITO - D
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
resolver problemas simples usando princípios de contagem.

Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema 
contextualizadas, exigindo que o estudante saiba quando usar 
o princípio da multiplicação. Além disso, compreenda que esse 
princípio se aplica à contagem de eventos sucessivos e que pode 
levar a uma permutação simples ou a um arranjo, que é exatamente 
o caso da permutação de k elementos em um universo de n 
elementos. Por exemplo, quando perguntamos: quantos números 
com 4 algarismos distintos podemos formar com os algarismos 
de 0 a 9? São 10 x 9 x 8 x 7. Nesse caso, a ordem importa. 
Os números 1.259 e 5.921 são distintos, assim como todas as 
permutações desses algarismos. No entanto, se quisermos os 
conjuntos ou agrupamentos de 4 elementos que podemos formar 
com os algarismos 1, 2, 5 e 9, teremos apenas um, porque agora a 
ordem não importa. O conjunto {1, 2, 5, 9} é igual ao conjunto {5, 9, 
2, 1}. Agora temos uma combinação. Portanto, se pedirmos todos 
os conjuntos de quatro algarismos que podemos formar com os 
algarismos de 0 a 9, teremos = 10!

Neste item, o símbolo dos Jogos Escolares de Quixajuba é 
composto por 6 anéis, que estão entrelaçados e precisam ser 
pintados com 3 cores diferentes.

Mas o enunciado traz uma restrição: dois anéis vizinhos tem 
de, necessariamente, ser pintados de cores diferentes.
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Numerando os anéis como na figura acima e iniciando a 
contagem pelas possibilidades de pintura do anel I, dividimos o 
problema em 3 casos.

1) O anel III deve ser pintado com a mesma cor que o anel II, o 
que garante que os anéis III e IV tenham cores diferentes. Então, 
pelo princípio multiplicativo, temos as seguintes possibilidades de 
escolha das cores:

2) O anel III deve ser pintado com cor diferente do anel II, e 
o anel IV com a mesma cor que o anel III. Então, pelo princípio 
multiplicativo, temos as seguintes possibilidades de escolha das 
cores:

 

3) O anel III deve ser pintado com cor diferente do anel II, 
e o anel IV, com cor diferente do anel III. Então, pelo princípio 
multiplicativo, temos as seguintes possibilidades de escolha das 
cores:

Logo, o número de maneiras possíveis de pintar o símbolo 
é 24 + 24 + 12 = 60. Portanto, o gabarito correto do item é a 
alternativa D.

42

Caderno de Revisão



M
atem

ática

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=7egxgnVeGKY
https://www.infoescola.com/matematica/principio-

fundamental-da-contagem/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/resumo-de-

matematica-analise-combinatoria/
https://www.todamateria.com.br/analise-combinatoria/

https://www.stoodi.com.br/blog/2018/02/08/analise-
combinatoria-tudo-sobre-probabilidade-permutacao-e-

combinacao/
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CONTEXTO DO ITEM 9

Poliedros regulares
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 Relação de Euler
Em todo poliedro convexo, é válida a relação V − A + F = 2, 

em que V é o número de vértices, A é o número de arestas e F, o 
número de faces. Observe os exemplos:

D4: Identificar a relação entre o número de vértices, faces e/
ou arestas de poliedros expressa em um problema 

ITEM 9
Fonte: UFRS

Um poliedro convexo tem seis faces triangulares e cinco 
faces quadrangulares. O número de arestas e de vértices do 
poliedro é, respectivamente:

A. (   ) 34 e 10
B. (X) 19 e 10
C. (   ) 34 e 20
D. (   ) 12 e 10

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
compreender a relação de Euler para poliedros. Essa relação 
estabelece que, se subtrairmos o número de arestas, A, do número 
de vértices, V, somando ao número de faces, F, obteremos a 
constante 2, ou seja, V − A + F = 2.
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Este item informa que um poliedro convexo tem seis faces 
triangulares e cinco faces quadrangulares, e pergunta o número 
de arestas e vértices do poliedro.

Para resolver o problema proposto, considere que o número 
de arestas, A, é dado a partir do número de faces, pela relação:

, 

onde F1 e F2 são o número de faces de cada polígono e  e 
 são os números de lados de cada polígono correspondente. 

Assim,

Usando agora a fórmula de Euler:

Portanto, o gabarito do item é a alternativa B.

SAIBA MAIS 
https://www.youtube.com/watch?v=w13bWl7EQ6w

https://www.todamateria.com.br/poliedro/
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/

poliedros.htm
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CONTEXTO DO ITEM 10

Unidades de medida: volume e capacidade

O volume de um corpo corresponde à quantidade de espaço 
ocupada por ele. 

Volume dos prismas 

Os prismas podem ser definidos como sólidos geométricos 
delimitados por faces planas e que possuem duas bases - superior 
e inferior -, as mesmas formas e dimensões em planos paralelos 
e congruentes.

Os volumes dos prismas dependem sempre do formato da 
base e devem ser calculados de acordo com a seguinte fórmula:

Volume = (área da base) · altura

No paralelepípedo acima, calcula-se o volume deste prisma da 
seguinte forma:

Já o volume do prisma de base triangular:
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Volume dos cilindros 

Para o cálculo dos volumes dos cilindros, segue-se a mesma 
lógica do volume dos prismas. Sabendo que a área de uma 
circunferência é π · r2, calcula-se o volume de um cilindro da 
seguinte forma:

V = (área da base) · altura

V = π · r2 · a 

Volume de um cone 

O volume dos cones possui uma particularidade. Em vez de 

48

Caderno de Revisão



M
atem

ática

multiplicarmos a área da base pela a altura, multiplicaremos a 
área da base por ¹⁄₂ da altura, ficando a fórmula de cálculo da 
seguinte forma:

V = (área da base) · ¹⁄₃ altura
Volume de uma pirâmide 

O volume das pirâmides deve ser calculado da mesma forma 
que se calcula o volume dos cones:

V = (área da base) · ¹⁄₃ altura

D13: Resolver problema envolvendo a área total e/ou volume 
de um sólido (prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera)
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ITEM 10
Fonte: OBMEP 2005

Na casa de Manoel há uma caixa d’água vazia com 
capacidade de 2 metros cúbicos. Manoel vai encher a caixa 
trazendo água de um rio próximo, em uma lata cuja base é 
um quadrado de lado 30 cm e cuja altura é 40 cm, como na 
figura. No mínimo, quantas vezes Manoel precisará ir ao rio 
até encher completamente a caixa d’água?

A. (   ) 53
B. (   ) 54
C. (X) 56 
D. (   ) 57

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante 
trabalhar problemas que envolvam o cálculo de área total e de 
volume dos sólidos geométricos. Devem ser explorados os 
poliedros, tais como prismas e pirâmides regulares e irregulares, 
os sólidos de revolução, como cilindros, cones e esferas.
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Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema 
contextualizadas nas quais o estudante, por meio de fórmulas, 
teoremas, lemas, corolários e/ou por indução, possa realizar os 
devidos cálculos, por meio da visualização das figuras ou da 
interpretação de textos que as descrevam.

Na casa de Manoel há uma caixa d’água vazia com capacidade 
de 2 metros cúbicos. Manoel encherá a caixa trazendo água de 
um rio próximo, em uma lata cuja base é um quadrado de lado 
30 cm e cuja altura é 40 cm, como na figura. No mínimo, quantas 
vezes Manoel precisará ir ao rio até encher completamente a 
caixa d’água?

O problema informa o volume de uma caixa d’água vazia e 
as dimensões de uma lata que será utilizada para encher a caixa 
d’água. Solicita saber quantas vezes Manoel precisará ir ao rio até 
enchê-la completamente.

Para que Manoel vá ao rio o menor número de vezes possível, 
ele deve sempre encher totalmente a lata. Conforme mostra 
a figura, a lata tem a forma de um paralelepípedo reto de base 
quadrada. Logo, o volume da lata é:

A = (área da base) · (altura)

A = 30 · 30 · 40

A = 36.000 cm3

O volume da caixa d’água está em metros cúbicos. Então, 
é necessário transformar o volume da lata para metros cúbicos. 
Assim:

36.000 cm3 = 0,036 m3

A caixa d’água tem 2m³, logo nela cabem  
latas d’água. Como a cada lata cheia corresponde uma ida ao rio, 
conclui-se que Manoel precisará ir, no mínimo, 56 vezes ao rio 
para encher a sua caixa d’água.

Portanto, o gabarito correto do item é a alternativa C.
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SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=h_8PFcZI0XE

https://www.todamateria.com.br/geometria-espacial/
https://geekiegames.geekie.com.br/blog/geometria-enem-

resumo/
http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm38/areas.htm

CONTEXTO DO ITEM 11

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. 

Na representação a seguir, tem-se:

• 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 dos quadrados dos catetos é 
igual ao quadrado da hipotenusa. 

a² = b² + C²

D10: Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para 
resolver problemas significativos
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ITEM 11
Fonte: OBMEP 2013

Uma escada com 2,9 metros de comprimento e uma 
articulação central C possui a extremidade B fixa no chão 
e a extremidade A móvel, conforme a figura. A escada, 
inicialmente estendida no chão, foi dobrada de tal forma que a 
extremidade A deslizou 2 centímetros. A quantos centímetros 
do chão ficou a articulação C?

A. (   ) 2
B. (   ) 4
C. (   ) 8
D. (X) 17

GABARITO - D

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 exijem que o estudante selecione as 
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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, em particular do 
Teorema de Pitágoras. No item, tem-se uma escada de 290 cm; 
uma articulação central que é o ponto C; e o ponto A que é móvel.

O enunciado traz o seguinte dado: o ponto A vai se mover 2 cm, 
e o problema quer saber qual o movimento feito pela articulação. 
Essa medida será chamada de h.

Outra informação importante do item é que na escada esticada, 
observa-se que a articulação está bem no centro. Então, tem-
se a escada dividida em duas partes: uma que vai de A até C, e 
outra que vai de C até B. Ambas são do mesmo tamanho, que é a 
metade de 290 cm: 145 cm - que também é exatamente a medida 
que vai de A1 até C.

Como o ponto A se deslocou 2 cm, a medida de A1 até B é                                      
290 − 2 = 288 cm.

O ponto C, que é a articulação que está bem no centro, vai se 
projetar também no centro de A1 e B.

Logo, o comprimento de A1 até E é a metade de 288 cm, ou 
seja, 144 cm, conforme observa-se na figura esquemática acima.

Tem-se, então, um triângulo retângulo de medidas: hipotenusa 
145, e catetos 144 e h.

Para calcular a medida de h, o estudante tem de utilizar o 
Teorema de Pitágoras.
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Assim:

Portanto, o deslocamento da articulação foi de 17 cm. O 
gabarito do item é a alternativa D.

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/

CONTEXTO DO ITEM 12

 Trigonometria 

As razões trigonométricas são relações particulares 
estabelecidas entre os ângulos e a medida dos lados do triângulo.

Essas razões trigonométricas são denominadas seno, cosseno 
e tangente. Todas elas são aplicadas ao triângulo retângulo. 
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Razões Trigonométricas

As razões trigonométricas no triângulo retângulo têm a 
propriedade de determinar a medida dos ângulos do triângulo, 
uma vez que seus lados sejam conhecidos.

Considerando o ângulo α como referência, temos que:

D5: Resolver problema que envolva razões trigonométricas 
no triângulo retângulo: seno, cosseno, tangente
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ITEM 12
Fonte: SAEP 

No desenho abaixo, está representado o instante em que 
um satélite de órbita baixa transmite o sinal para uma antena 
receptora.

Qual é a distância S que esse sinal de satélite deve 
percorrer para chegar até a antena receptora?

A. (   ) 457,3 km
B. (   ) 703,9 km
C. (   ) 1.000 km
D. (   ) 1.292 km

GABARITO - C
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante aplicar 
as razões trigonométricas do triângulo retângulo em problemas 
que permitam aferir se ele domina as definições de seno, cosseno 
e tangente.

O item avalia a habilidade de resolver o problema envolvendo 
razões trigonométricas em um triângulo retângulo, particularmente 
a razão seno. O contexto é de um satélite que transmite um 
sinal para uma antena receptora, sendo fornecidos o ângulo que 
o satélite faz com a horizontal e a altura do satélite, e também 
solicitada a distância da antena até o satélite.

Para resolver o item e encontrar a distância s da antena até o 
satélite, o estudante precisa utilizar o seno do ângulo 57°. Assim:

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

associaram o item à relação cosseno, sendo que os que marcaram 
a alternativa A inverteram a razão.

Os estudantes que adotaram a alternativa B como resposta 
reconheceram a relação envolvida no problema (seno), mas 
inverteram a razão.

Já os estudantes que assinalaram a alternativa D não 
conseguiram reconhecer a relação que resolve o problema, 
adotando o valor da tangente do ângulo.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=UWt_mc84t38
https://www.youtube.com/watch?v=Psb63T0qReA

https://www.todamateria.com.br/razoes-trigonometricas/
https://www.estudopratico.com.br/razoes-trigonometricas/
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