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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

Intuitivamente, pode-se dizer que sabemos o que é uma medida, 
certo? Mas, o que é mesmo uma medida? E uma grandeza, o que 
é? Como se diferencia uma grandeza de uma medida? O que é o 
ato de medir? 

Uma grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Já medir 
é o ato de comparar a quantidade de uma grandeza qualquer 
com outra quantidade da mesma grandeza que se escolhe como 
unidade – a unidade de medida. As unidades de medidas são 
quantidades específicas de determinadas grandezas físicas e são 
usadas como padrão para realizar medições.

Algumas das unidades de medidas usadas atualmente são: 
área, capacidade, comprimento, densidade, energia, força, 
massa, peso específico, potência, pressão, temperatura, tempo, 
unidades elétricas, unidades monetárias, velocidade, viscosidade, 
volume. Essas unidades possuem siglas para designá-las. Tais 
siglas estão padronizadas no Sistema Internacional de Unidades 
(sigla SI), um conjunto sistematizado de definições para unidades 
de medidas, utilizado em quase todo o mundo, que tem o objetivo 
de uniformizar e facilitar as medições e as relações internacionais 
daí decorrentes. O resultado de uma medição é sempre expresso 
por um número seguido da unidade de medida que se empregou 
para realizar a medição.
Fonte: http://webeduc.mec.gov.br/portaldoprofessor/matematica/
condigital1/01_grandezas_medidas/conteudo01.html (adaptado).

D15 - Resolver problema, envolvendo relações entre diferentes 
unidades de medida.
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ITEM 1
http://www.inconfidentes.mg.gov.br

Leia o texto para responder a questão que segue.
O mais alto arranha céu

O Burj Dubai ou Torre Dubai em árabe é o prédio mais alto 
do mundo. Ele tem 828 metros de altura, 160 andares e está 
coberto por 28 mil painéis de vidro, cujo brilho pode ser visto a 
até 95 quilômetros de distância. Localizado no emirado de Dubai, 
nos Emirados Árabes Unidos, o arranha-céu foi inaugurado em 
janeiro do ano passado e desbancou o Taipei 101, construção em 
Taipei, Taiwan, que até então detinha o título por seus 508 metros. 
“Simbolicamente, é uma forma de Dubai demonstrar seu poder. 
Não há uma justificativa para um prédio tão alto, já que há bastante 
espaço livre. Além da questão do tamanho, uma construção 
como essa envolve grande complexidade tecnológica”, explica o 
arquiteto Felipe Romeiro.

Fonte: O Popular, 25/02/2011.
“O brilho pode ser visto a até 95 quilômetros”. A quantos 

metros essa distância corresponde?
A. (   ) 9.500 metros.
B. (   ) 950 metros.
C. (X ) 95.000 metros.
D. (   ) 950.000 metros.

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de realizar transformações 
entre unidades de medidas. Essa habilidade é avaliada por meio de 
situações-problema contextualizadas, que explorem as relações 
entre diferentes unidades de comprimento: metro e centímetro, 
quilômetro e metro, metro e milímetro, centímetro e milímetro; 
unidades de área: metro quadrado, quilômetro quadrado, hectare, 
entre outras. 
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SAIBA MAIS
Que tal estudar conhecer um pouco mais sobre grandezas 

e medidas? Acesse: 
https://alunosonline.uol.com.br/matematica/grandezas-

medidas.html.

CONTEXTO DO ITEM 2

O conceito de função é  importante em toda a matemática. Toda 
vez que temos dois conjuntos e algum tipo de associação entre 
eles, que faça corresponder a todo elemento do primeiro conjunto 
um único elemento do segundo, ocorre uma função. Nessa 
questão existe uma relação direta entre o item e a variação de 
preço. O uso de proporção e razão também pode ser explorado na 
questão, além de estimativas de aproximação e arredondamento 
de valores em números decimais.

D28 - Resolver problema que envolva porcentagem.

ITEM 2
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br

Leia o texto a seguir e responda o que se pede.
Inflação fica abaixo da média em Goiânia

“Com queda de 3,8%, a carne em Goiânia contribuiu para que 
a prévia da inflação de fevereiro ficasse abaixo da média nacional. 
Mesmo assim, o Índice de Preços do Consumidor Amplo (IPCA-
15) saltou de 0,46% em janeiro para 0,81% neste mês na capital.
Veja na tabela abaixo a variação dos preços de três itens da cesta 
básica. 

   Itens  Variação
   Carne  -3,8%
   Batata  +10,1%
   Tomate +18,2%

Fonte: Jornal Hoje, 28/02/2011. (Com adaptações)
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O preço do tomate no início do mês de fevereiro de 2011 em 
Goiânia era, em média, R$ 2,50. Aplicando o aumento de 18,2%, 
qual será seu novo valor médio em março, aproximadamente, 
considerando duas casas decimais?

A. (   ) R$ 3,02
B. (X ) R$ 2,96
C. (   ) R$ 3,20
D. (   ) R$ 3,92

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de resolver problemas que 
envolvam cálculos com porcentagens em contexto cotidiano. Usar 
função, proporção e razão. Fazer estimativas e arredondamento 
de valores com números decimais.

SAIBA MAIS
Quer saber um pouco mais? Passe pelo site Brasil Escola.
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-

e-algebra.html.

CONTEXTO DO ITEM 3

Na Matemática, expressão é a uma sequência de operações 
matemáticas realizadas com alguns números. Por exemplo: 2 + 3 
– 7 é uma expressão numérica. Quando essa expressão envolve 
números desconhecidos (incógnitas), ela é chamada de expressão 
algébrica. Uma expressão algébrica que possui apenas um termo 
é chamada de monômio. Qualquer expressão algébrica que seja 
resultado de soma ou subtração entre dois monômios é chamada 
de polinômio. Expressões algébricas, monômios e polinômios 
são exemplos de elementos pertencentes à álgebra, pois são 
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constituídos a partir de operações realizadas com números 
desconhecidos. Lembre-se de que um número desconhecido 
pode representar qualquer número de um conjunto numérico. A 
questão pode ser resolvida usando esses conceitos ou ainda pela 
associação de operações matemática.
Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-algebra.html.

D19 - Resolver problema com números naturais, envolvendo 
diferentes significados das operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação)

ITEM 3
Fonte: Prova de Abastecedor de  Veículos – nível 05 – Prefeitura Municipal 
de Ponta Grossa Estado do Paraná – ano 2011. (adaptado)

O preço de uma centrífuga de roupas era de R$ 390,00 à 
vista. Juliana comprou-a em 5 prestações de R$ 95,00. Quanto 
Juliana pagou de acréscimo pela centrífuga de roupas?

A. (X ) R$ 85,00
B. (   ) R$ 90,00
C. (   ) R$ 95,00
D. (   ) R$ 100,00

GABARITO - A

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de resolver problemas, 
usando as quatro operações da aritmética e a potenciação. As 
regras das operações devem ser explicitadas e justificadas, 
especialmente no caso da subtração e da divisão, que pode 
resultar em um número que não seja natural.

SAIBA MAIS
Mais dicas em: 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/750/
Caderno2Reforco_Escolar_Matematica_EF.pdf.
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CONTEXTO DO ITEM 4

O conjunto dos números inteiros é formado pelos algarismos 
inteiros positivos e negativos e o zero. Eles são importantes para 
o cotidiano, principalmente nas situações envolvendo valores 
negativos, como escalas de temperatura, saldos bancários, 
indicações de altitude em relação ao nível do mar, entre outras 
situações. As adições e subtrações envolvendo esses números, 
requerem a utilização de regras matemáticas envolvendo os 
sinais positivos (+) e negativos (–). Devemos também dar ênfase 
ao estudo do módulo de um número, que significa trabalhar o 
valor absoluto de um algarismo. Todas as operações devem 
ser precedidas da significação que pertencem ao conjunto dos 
números inteiros todos os números positivos, negativos e o zero. 
Fonte: SILVA, Marcos Noé Pedro da. “Operações entre Números 
Inteiros”, Brasil Escola. 

D20 -  Resolver problema com números inteiros, envolvendo 
as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação).

ITEM 4
https://www.policiamilitar.mg.gov.br/conteudoportal/uploadFCK/
ctpmbarbacena/04042017134943974.pdf

Um comerciante fez três vendas e teve prejuízo de R$ 16,00 
na primeira venda, prejuízo de R$ 23,00 na segunda e lucro de 
R$ 45,00 na terceira. É possível calcular o saldo resultante  
das três vendas da seguinte maneira

A. (X )  – 16 + (–23) + 45 = 6
B. (   ) – 16 – 23 – 45 = –84 
C. (   ) 16 – 23 + 45 = 84
D. (   ) – 16 + 23 – 45 = –38

GABARITO - A
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de realizar cálculos 
envolvendo as cinco operações em variadas situações envolvendo 
números inteiros e suas propriedades.

SAIBA MAIS
Os números inteiros fazem parte de muitos contextos do 
dia a dia. Aprofundar e conhecer suas aplicações fazem 
parte do objetivo de usar a matemática na solução de 
problemas cotidianos. Sugestẽos de atividades em: 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/750/
Caderno2Reforco_Escolar_Matematica_EF.pdf.

CONTEXTO DO ITEM 5

Viète, matemático Francês que viveu entre 1540 e 1603, 
desenvolveu uma forma para que as frações decimais fossem 
escritas. O método, bastante simples, consistia em escrever 
esses números com vírgulas. O método, que foi adaptado e 
modernizado, é o que aprendemos nas escolas nos dias de hoje. 
Os números 0,1; 0,01; 0,001 são números decimais, por exemplo, 
assim como 13,4. A vírgula é responsável por separar a parte 
inteira da decimal. Por exemplo, em 0,001, o 0 que está antes da 
vírgula é a parte inteira, e tudo que vier após, nesse caso, 001, 
é a parte decimal. O uso dos números decimais fazem parte de 
muitas atividades realizadas no comércio e que envolvem moedas 
em todo mundo.
Fonte: https://www.todoestudo.com.br/matematica/numeros-decimais

D24 - Reconhecer as representações decimais dos números 
racionais como uma extensão do sistema de numeração 
decimal identificando a existência de “ordens” como décimos, 
centésimos e milésimos.
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ITEM 5
Fonte: SAERJ

Veja os números abaixo.
  1,48  -  1,048  -  1,0048  -  1,00048
O algarismo 4 está ocupando a ordem dos milésimos no 

número
A. (   ) 1,48
B. (   ) 1,048
C. (X ) 1,0048
D. (   ) 1,00048

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de compor e decompor 
números decimais e identificar o valor posicional de cada um dos 
algarismos que o compõem.

SAIBA MAIS
Podemos inserir atividades diversificadas envolvendo 

números decimais. Seguem duas sugestões de pesquisa. 
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/750/

Caderno2Reforco_Escolar_Matematica_EF.pdf.
https://pt.khanacademy.org/math/pre-algebra/pre-algebra-

decimals/pre-algebra-decimals-intro/a/decimal-place-
value-review. 

CONTEXTO DO ITEM 6

De modo prático, o volume de um sólido geométrico é a 
medida da região do espaço limitada por sua superfície. Em 
termos da Matemática, volume de um sólido é um número real 
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positivo associado ao sólido de forma que: sólidos congruentes 
têm volumes iguais; se um sólido S é a reunião de dois sólidos S1 
e S2 que não têm pontos internos comuns, então o volume de S 
é a soma dos volumes de S1 e S2. Os sólidos são medidos por 
uma unidade que, em geral, é um cubo. Portanto, o volume desse 
cubo é 1. Se sua aresta mede 1 cm, seu volume será 1 cm³. Se 
sua aresta medir 1 m, seu volume será 1 m³.

D14 - Resolver problema envolvendo noções de volume.

ITEM 6
Fonte: GAVE 

Com cubinhos de madeira de 1 cm3 de volume,  Ana 
construiu os seguintes sólidos:

Dos quatro sólidos que  Ana construiu, assinale aquele que é um 
paralelepípedo com 24 cm3 de volume. 

A. (   ) sólido A. 
B. (   ) sólido B.
C. (   ) sólido C.
D. (X ) sólido D.

GABARITO - D

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de calcular o volume de 
cubos, paralelepípedos, prismas e pirâmides. Conceituar volume 
e sua unidade de medida.
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SAIBA MAIS
Exercite os conceitos apresentados. Clique nos links a 

seguir: 
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/750/

Caderno2Reforco_Escolar_Matematica_EF.pdf.
https://pt.khanacademy.org/math/pt-7-ano/grandezas-e-
medidas-7ano/como-calcular-o-volume/v/volume-in-unit-

cubes-by-decomposing-shape.

CONTEXTO DO ITEM 7

Os números naturais tiveram suas origens com os egípcios, 
partindo da necessidade de se efetuar cálculos rápidos e 
precisos (já que estavam acontecendo muitos progressos, como 
a construção das pirâmides, os quais marcaram o fim da Pré-
História), pois com o número concreto (pedras, nós ou riscos 
em ossos) não estava sendo prático. Foi quando surgiram as 
representações da quantidade de objetos por meio de desenhos: 
os símbolos e, ao longo da história, suas operações. Com esse 
sistema de numeração, ficou muito fácil escrever qualquer número, 
por maior que ele fosse e como esses números foram criados para 
para tornar mais prático contar as coisas da natureza, eles foram 
chamados de números naturais.

Fonte: https://sites.google.com/site/matematicaeosnumerosnaturais/
home/a-historia-dos-numeros-naturais

D18 - Resolver problema com números naturais, envolvendo 
diferentes significados das operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação).

ITEM 7
Fonte: CESGRANRIO

Da rodoviária de uma cidade partem três linhas de ônibus. 
Os horários de cada linha são apresentados na tabela a seguir: 
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Observando-se as informações da tabela, é correto 
concluir que ônibus das três linhas partirão juntos do terminal 
em que horário?

A. (   ) 7h 30min.
B. (X ) 8h.
C. (   ) 9h 36min.
D. (   ) 10h 45min.

GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de realizar as quatro 
operações da aritmética, bem como a potenciação. As regras das 
operações e suas justificativas devem ser destacadas, por exemplo, 
a comutatividade e a associatividade da adição e da multiplicação e 
a não existência da divisão por zero, sem se esquecer de destacar 
que a divisão de dois números inteiros pode não resultar em um 
número inteiro. Cálculos e estimativas associando números naturais 
e medidas de tempo como horas e minutos.

SAIBA MAIS
Aprofunde a temática e conheça mais questões. Visite: 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/750/
Caderno2Reforco_Escolar_Matematica_EF.pdf.
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CONTEXTO DO ITEM 8

Em Matemática, um número é dito racional quando  pode 
ser representado por uma razão ou fração a/b de dois  números 
inteiros, um numerador a e um denominador não nulo b. Podemos 
considerar que todos os números inteiros também são racionais, 
bastando tomar b igual a 1.

D21 - Reconhecer as diferentes representações de um número 
racional.

ITEM 8
Fonte: www.educacao.pe.gov.br

No painel de um carro, o medidor de combustível registra 
a quantidade de gasolina ainda disponível no tanque, como 
mostra a ilustração. O número decimal que corresponde 
à fração de combustível contida no tanque  indicada no 
marcador de combustível é

A. (   ) 0,25.
B. (   ) 0,34.
C. (   ) 0,43.
D. (X ) 0,75.

GABARITO - D
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de lidar com os números 
racionais dados na forma fracionária, decimal e percentual e 
contextualizar em situações do cotidiano.

SAIBA MAIS
Mais dicas sobre as diversas formas de representação 
de um número racional? Acesse os links indicados e 

aprimore seus conhecimentos sobre esse tema.
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/750/

Caderno2Reforco_Escolar_Matematica_EF.pdf.
https://www.youtube.com/watch?v=3gA1iPb9m7g

CONTEXTO DO ITEM 9

O conjunto dos números racionais é formado por todos aqueles 
números que podem ser expressos na forma de fração a/b, em 
que a e b são números inteiros e b é diferente de 0. Ao calcular a 
expressão decimal de um número racional, dividindo o numerador 
pelo denominador, obtêm-se números inteiros ou decimais. Os 
números decimais podem ter: um número finito de algarismos, 
número decimal exato. A representação decimal é uma forma 
de representar um número racional e é bastante utilizada em 
associações e comparações de medidas.

D26 - Resolver problema com números racionais que 
envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação).

ITEM 9
Fonte: www.educacao.pe.gov.br

Um boneco de brinquedo dá passos de 8,5 cm. O número 
de passos que ele deve dar para andar 68 cm é
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A. (X )  8 passos.
B. (   )  9 passos.
C. (   ) 10 passos.
D. (   ) 11 passos.

GABARITO - A

APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que se desenvolva a  habilidade de operar com os 
números racionais em problemas do cotidiano , relacionar medidas 
e o uso de números racionais e operar com números racionais na 
forma de decimais.

SAIBA MAIS
Mais dicas sobre  as diversas formas de representação 

de um número racional? Acesse os links indicados e 
aprimore seus conhecimentos sobre esse tema.

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/750/
Caderno2Reforco_Escolar_Matematica_EF.pdf.

CONTEXTO DO ITEM 10

Apesar de fazerem de muitas situações  concretas o conceito 
de ângulo e seu uso e classificação nem sempre são conhecidos. 
Os pedreiros utilizam ferramentas que têm as medidas angulares 
como base de seus cálculos. Assim, matematicamente, dizemos 
que ângulos são duas semirretas que têm a mesma origem, no 
vértice, e são medidos em grau (º) ou em radiano (rad), de acordo 
com o Sistema Internacional. Conforme as suas medidas, os 
ângulos são classificados em agudo, reto, obtuso e raso.

D6 - Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, 
identificando ângulos retos e não-retos.
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ITEM 10
Fonte: OBMEP

O esquema a seguir representa um movimento completo 
que o limpador de para- brisa de um carro realiza. Ao sair 
do ponto mais baixo à esquerda do para-brisa e chegar ao 
ponto mais baixo à direita do parabrisa, movimentando-
se em sentido horário, efetua um movimento completo que 
correspondente a um ângulo raso de

A. (   ) 50º
B. (   ) 120º
C. (X ) 140º
D. (   ) 160º

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de identificar o conceito e 
a amplitude de ângulos e suas relações de completar, neste caso, 
um ângulo de 180° (raso).

SAIBA MAIS
Que tal estudar conhecer um pouco mais sobre ângulos? 

Acesse 
http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/750/

Caderno2Reforco_Escolar_Matematica_EF.pdf.
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CONTEXTO DO ITEM 11

Perímetros, figuras planas, polígono, ponto e retas fazem parte 
da geometria que consiste na junção das palavras gregas geo, 
que significa “terra”, e metria, que quer dizer “medida”. Assim, uma 
forma geométrica seria o formato que determinado elemento possui, 
analisando seu comprimento, área e volume no espaço, por exemplo. 
As figuras geométricas, com base no Princípio da Geometria, são 
formadas a partir da ideia de pontos, linhas, superfície e volume. 

D5 - Reconhecer a conservação ou modificação de medidas 
dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou redução 
de figuras poligonais usando malhas quadriculadas.

ITEM 11
Fonte: www.educacao.pe.gov.br

A figura abaixo mostra um polígono desenhado em uma 
malha quadriculada, em que todos os quadradinhos têm o 
mesmo tamanho e o lado de cada um deles corresponde à 
unidade de medida de comprimento. Duplicando-se as medidas 
dos lados desse polígono, o perímetro do novo polígono ficará

A. (   ) dividido por 2. 
B. (X ) multiplicado por 2.
C. (   ) dividido por 4. 
D. (   ) multiplicado por 4.

GABARITO - B
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor avalia a habilidade de, usando figuras planas 
desenhadas em uma malha quadriculada, reconhecer um polígono 
em que cada lado é ampliado (ou reduzido) por um fator k. Dessa 
forma, o perímetro é multiplicado por k e a área é multiplicada por k2. 

SAIBA MAIS
Fique por dentro de mais atividades. Acesse a página: 

http://www.educacao.pe.gov.br/portal/upload/galeria/750/
Caderno2Reforco_Escolar_Matematica_EF.pdf. 

CONTEXTO DO ITEM 12

A história de evolução dos quadriláteros nos leva aos tempos 
mais remotos da Ilha dos Quadriláteros. No princípio, essas 
figuras não tinham nenhuma propriedade particular. Eram todos 
muito imperfeitos: não tinham lados iguais e longe estavam de 
serem paralelos. Muito tempo se passou, e, após longas jornadas 
de trabalho e adaptação ao ambiente, finalmente os quadriláteros 
realizaram uma grande conquista: dois de seus lados, opostos, 
tornaram-se paralelos. Ao se perceberem assim, tais seres 
resolveram que o simples nome quadrilátero já não lhes era 
suficiente. Disseram então os recém-evoluídos quadriláteros:  “a 
partir de hoje vamos nos chamar trapézios”.
Fonte:https://profmat.wordpress.com/2009/10/20/a-evolucao-dos-
quadrilateros/

D4 - Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas 
propriedades.
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ITEM 12
Fonte: www.educacao.pe.gov.br

Os quadriláteros losango, quadrado, trapézio e retângulo 
indicados por (A), (B), (C) e (D), respectivamente, estão 
representados na figura a seguir. Qual dos quadriláteros 
possui apenas um par de lados paralelos? 

A. (   ) Figura A.
B. (   ) Figura B.
C. (X ) Figura C.
D. (   ) Figura D.

GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de identificar todos os 
tipos de quadriláteros (trapézio, paralelogramos e trapezóides) 
e as inclusões entre eles, bem como as propriedades das suas 
diagonais.

SAIBA MAIS
Descubra mais curiosidades e atividades. Acesse:

https://profmat.wordpress.com/2009/10/20/a-evolucao-
dos-quadrilateros/.
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