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Caderno de Revisão

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
6
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ainda não domine totalmente. Utilize-se, ainda, das dicas de sites
livres, confiáveis e educativos, indicados no campo “Saiba Mais”.

Bom ano letivo!
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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.
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Matemática
CONTEXTO DO ITEM 1
Reta numérica dos Números Reais
Reta numérica é uma relação feita entre os números reais
e uma reta qualquer, na qual cada ponto da reta representa um
único número real.
Uma reta numérica é uma reta na qual foram colocados
todos os números reais. Essas retas são construídas com base
no conceito de distância entre dois pontos, uma vez que toda
distância é representada por um número real e quanto maior esse
número, maior a distância que ele representa. Esse é justamente
o conceito utilizado para a construção de uma reta numérica. Elas
são usadas para medir distâncias e podem ser encontradas em
objetos muito comuns como a régua ou a fita métrica.
Construção de uma reta numérica
Os passos que devem ser tomados, na ordem correta, para a
construção de uma reta numérica, são os seguintes:
1. tomar uma reta e, nela, escolher um ponto que representará
o número real 0 (zero). Esse ponto será chamado de origem;
2. escolher um sentido para essa reta, chamado sentido
positivo. Por exemplo, em uma reta horizontal, se escolhermos “da
esquerda para a direita” como sentido positivo, um número que
estiver mais à direita será maior que um número que estiver mais
à esquerda. Dessa maneira, o primeiro número inteiro que virá à
direita do zero será 1, pois esse é o número inteiro imediatamente
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3. escolher uma unidade de medida e usá-la para marcar os
números na reta numérica. Esses números devem ser marcados
da seguinte maneira: dada uma unidade de medida predefinida,
medir a distância entre um ponto e a origem. A distância obtida
será o número real relacionado àquele ponto.
Formalização e propriedades da reta numérica
O conceito que permite que as retas sejam relacionadas aos
números é o de função. As retas numéricas são uma relação
biunívoca entre os números reais e os pontos da reta. Isso significa
que cada ponto da reta é representado apenas por um número
real, e que cada número real representa apenas um número da
reta. Essa relação pode ser comparada às funções bijetoras.
Os resultados dessa relação e da construção das retas
numéricas, discutidos acima, são as seguintes propriedades:
1. um número mais à direita é maior que um número mais à
esquerda;
2. à esquerda da origem, ficarão todos os números negativos;
3. um número negativo sempre é menor que um número
positivo.
D14: Identificar a localização de números reais na reta
numérica.

ITEM 1
Fonte: Blog do Prof. Warles

Na reta real da figura abaixo, estão representados os
números 0, x, y e 1. O ponto P que corresponde ao número
está
9
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maior que zero, e o primeiro número que virá à esquerda da
origem será − 1, pois esse é o número inteiro imediatamente
menor que zero;
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A. ( ) à esquerda de 0.
B. ( ) entre 0 e x.
C. ( ) entre x e y.
D. (X ) à direita de 1.
GABARITO - D
APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante
compreender que cada número real corresponde a um ponto na
reta numérica, e que cada ponto na reta numérica corresponde a
um número real.
Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema
contextualizadas, que envolvem números inteiros com quantidade
variada de dígitos e zeros em posições intercaladas, números
racionais em sua forma fracionária ou na forma decimal e os
números irracionais. Problemas em que se questione a localização
de um número da forma ¹⁄a, com a ≠ 0, considerando que a pode
ser inteiro, racional ou irracional, positivo ou negativo, costumam
ser bastante esclarecedores.
A solução do item passa primeiro pela verificação de que os
valores associados aos números x e y são menores que 1, já que
x e y estão posicionados na reta entre 0 e 1. Para descobrir o lugar
10
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Que sugestões podem ser dadas para melhor desenvolver
essa habilidade?
Essa é uma habilidade que já deve ter sido desenvolvida na
outra etapa da educação básica, mas precisa ser aprimorada no
ensino médio. Pode-se partir da construção de uma reta numerada,
solicitando-se que os estudantes localizem, sucessivamente,
números racionais entre dois racionais dados. O objetivo dessa
atividade é que os estudantes concluam que, entre dois números
racionais quaisquer, existem outros infinitos números irracionais.
As atividades práticas de localização de pontos nas retas
construídas ajudarão muito no desenvolvimento da habilidade.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=qCRBxJiG_CA
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/retanumerica-dos-numeros-reais.htm
https://escolakids.uol.com.br/matematica/reta-numerica.
htm
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da reta em que estará localizado o quociente y/x, o estudante
deverá reconhecer que o quociente de dois números menores
que 1, sendo o numerador maior que o denominador, é igual a um
número maior que 1. Portanto, o quociente é um número maior
que 1, e na reta ficará posicionado à direita de 1, conforme indica
a alternativa D.

Caderno de Revisão
CONTEXTO DO ITEM 2
Expressões algébricas
Expressões algébricas são expressões matemáticas que
apresentam números, letras e operações.
As expressões desse tipo são usadas com frequência em
fórmulas e equações.
As letras que aparecem em uma expressão algébrica são
chamadas de variáveis (ou incógnitas) 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.
D18: Reconhecer expressão algébrica que representa uma
função a partir de uma tabela.

ITEM 2
Fonte: Enem 2008

A figura a seguir representa o boleto de cobrança da
mensalidade de uma escola, referente ao mês de junho de 2008.

12

Caderno de Revisão
Matemática

Se M(x) é o valor, em reais, da mensalidade a ser paga, em
que x é o número de dias em atraso, então:
A. ( ) M(x) = 500 + 0,4x
B. ( ) M(x) = 500 + 10x
C. (X ) M(x) = 510 + 0,4x
D. ( ) M(x) = 510 + 40x
GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante
identificar a forma algébrica de uma função, que, na verdade, é
dada por uma equação do tipo f(x) = “expressão algébrica”, a partir
de alguns pontos dados em uma tabela e que pertencem ao gráfico
da função. Essa habilidade é avaliada por meio de situaçõesproblema contextualizadas, em que o estudante examina uma
tabela de dados, interessantes e atualizados, e identifica a função
a cujo gráfico esses pontos pertencem.
Esse item é uma questão de função do primeiro grau do tipo
f(x) = ax + b. Sabe-se, pela figura do boleto bancário, que há um
valor constante, que não se altera se houver atraso, que é de R$
13
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500,00 + multa de R$ 10,00, o que resulta em um total de R$ 510
constante.
Sabe-se ainda que há um acréscimo de 40 centavos de multa
por dia de atraso. Tomando M(x) como o valor, em reais, da
mensalidade a ser paga, e x como o número de dias em atraso,
tem-se: M(x) = 510 + 0,4x.
Portanto, o gabarito do item é a alternativa C.
Que sugestões podem ser dadas para melhor desenvolver
essa habilidade?
Uso de situações-problema contextualizadas, nas quais o
estudante examina valores em uma tabela de dados e procura
identificar a função que pode exprimi-los.
SAIBA MAIS
http://educacao.globo.com/matematica/assunto/funcoes/
conceito-de-funcoes.html

CONTEXTO DO ITEM 3
Função do 1º grau
Definição: chama-se função polinomial do 1º grau, ou função
afim, qualquer função f de IR em IR dada por uma lei da forma f(x)
= ax + b, em que a e b são números reais dados, e a ≠ 0.
Na função f(x) = ax + b, o número a é chamado de coeficiente
de x (ou coeficiente angular), e o número b é chamado de termo
constante (ou coeficiente linear).
Veja alguns exemplos de funções polinomiais do 1º grau:
• f(x) = 5x - 3, onde a = 5 e b = - 3
• f(x) = -2x - 7, onde a = -2 e b = - 7
• f(x) = 11x, onde a = 11 e b = 0
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Como o gráfico é uma reta, basta obter dois de seus pontos e
ligá-los com o auxílio de uma régua:
A. ( ) para x = 0, temos y = 3 · 0 − 1 = −1; portanto, um ponto
é (0,−1);
B. ( ) para y = 0, temos 0 = 3x − 1; portanto, x=⅓ e outro ponto
é (⅓,0).
Marcamos os pontos (0,−1) e (⅓,0) no plano cartesiano e
ligamos os dois com uma reta.

			
D19: Resolver problema envolvendo uma função de primeiro grau.

ITEM 3
Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/analisandosituacoes-atraves-funcoes-1-grau.htm

Na produção de peças, uma fábrica tem um custo fixo de
R$ 200, mais um custo variável de R$ 1,20 por peça produzida.
Qual o custo de produção de 10.000 peças?
15
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Gráfico
O gráfico de uma função polinomial do 1º grau, y = ax + b, com
a ≠ 0, é uma reta oblíqua aos eixos Ox e Oy. Por exemplo, vamos
construir o gráfico da função y = 3x − 1.

Caderno de Revisão

A. (X ) R$ 12.200
B. ( ) R$ 12.000
C. ( ) R$ 10.200
D. ( ) R$ 10.000
GABARITO - A

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante
manipular funções cuja expressão algébrica seja um polinômio do
primeiro grau, dada a partir de gráficos, tabelas, gravuras etc.
Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema
contextualizadas nas quais o estudante usa uma função linear. Ou
seja, uma função cuja expressão algébrica seja um polinômio do
primeiro grau.
O item apresenta um problema em que o custo de uma fábrica
é dado por um valor fixo (R$ 200) mais um valor variável (R$ 1,20)
por peça produzida. É pedido ao estudante o custo para a produção
de 10.000 peças. Um dos caminhos para resolvê-lo é representar
algebricamente a função descrita no item, como f (x) = 200 + 1,2x,
onde f(x) representa o custo total de x peças produzidas.
Considerando o x = 10.000, tem-se:

Portanto, o gabarito correto do item é a alternativa A.
Entre os distratores, destaca-se a alternativa B. Os estudantes
que fizeram essa opção, possivelmente, não consideraram o valor
fixo (R$ 200) do custo da fábrica.
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SAIBA MAIS
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/
problemas-envolvendo-funcoes-1-grau.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/aplicacoesuma-funcao-1-grau.htm
D23: Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de
primeiro grau por meio de seus coeficientes.

ITEM 4
Fonte:https://professoralexjose.blogspot.com/2017/11/listas-deexercicios-descritor-por.html

Marcos Aurélio pegou um táxi comum, que cobra R$3,20 pela
bandeira e R$ 1,20 por quilômetro rodado, para ir à casa de sua
namorada, que fica a 18km de distância. A função que representa
essa situação é V(x) = 3,20 + 1,20x, onde V é o valor pago e x é a
distância percorrida. O gráfico que melhor representa a situação é:

GABARITO - C
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https://www.youtube.com/watch?v=BU5XJv7bKB0

Caderno de Revisão
APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante
identificar o gráfico de uma função linear. Ou seja, dada a equação
da função, reconhecer o seu gráfico.
Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema
contextualizadas, em que é dada uma função, ou mais de uma,
na forma f(x) = ax + b, e o estudante interpreta corretamente o
significado do coeficiente angular a e o significado do coeficiente
linear b.
Sendo assim, para solucionar o problema proposto, o
estudante tem de observar que o coeficiente angular é 1,20, e o
coeficiente linear é 3,20. Assim, o gráfico se inicia no valor 3,20 e
vai crescendo conforme a distância percorrida, que aumenta de
forma linear.
Portanto, o gabarito correto do item é a alternativa C.
Que sugestões podem ser dadas para melhor desenvolver
essa habilidade?
Dada a função do primeiro grau, deve ser ensinado aos
estudantes como identificar os coeficientes angular e linear.
Seguida essa etapa, deve ser demonstrado que bastam dois pontos
para desenhar o gráfico da função. Podem-se utilizar exemplos do
cotidiano como: o valor de uma corrida de táxi, dilatação de um
sólido, juros simples, vendas de produtos etc.

SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=2KWDWpmDZwQ
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/graficouma-funcao-1-grau.htm
https://alunosonline.uol.com.br/matematica/grafico-dafuncao-do-1-grau.html
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CONTEXTO DO ITEM 5

A construção de um gráfico no plano cartesiano representado
pela lei de formação geral das funções, dada por y = f(x), com x
pertencente ao domínio e y constituindo a imagem, será dada por
algumas condições práticas. Observe:
• construir um eixo de coordenadas cartesianas em papel
centimetrado ou milimetrado;
• determinar uma tabela com os possíveis valores do
domínio dado por x;
• calcular o par ordenado (x,y) de acordo com a lei de
formação da função em questão;
• marcar, no plano cartesiano, os pares ordenados
calculados, obedecendo à ordem x (eixo horizontal) e y (eixo
vertical);
• ligar os pontos, constituindo o gráfico da função.
Exemplo 1:
Determinar o gráfico da função dada pela seguinte lei de
formação:
y = f(x) = 2x − 1.
		

19
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Construção de um Gráfico

Exemplo 2:

Caderno de Revisão

Determinar o gráfico da função dada por y = f(x) = x²
		

Exemplo 3:
Determinar o gráfico da função dada por y = f(x) = x³.
		

D21: Identificar o gráfico que representa uma situação
problema descrita em um texto.

20

Caderno de Revisão
ITEM 5
Uma pequena empresa apresentou, no mês de março, um
faturamento de R$ 5000,00. Em abril, esse faturamento caiu
para R$ 3500,00 e, nos próximos três meses, aumentou R$
1500,00 a cada mês.
O gráfico que melhor representa o faturamento dessa
empresa no período referido é

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante
identificar o gráfico que modela a situação descrita em um texto.
Essa habilidade é avaliada por meio de situações-problema
contextualizadas obtidas em jornais, revistas, internet etc.
21
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Fonte: SAEP
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O item avalia a habilidade de reconhecer o gráfico associado a
uma situação apresentada em linguagem natural. O contexto trata
do faturamento de uma empresa representado em um gráfico de
linha. O item é considerado de baixa complexidade. Para resolvêlo, basta observar os três valores representados no enunciado e,
portanto, verificar que o gabarito correto do item é a alternativa A.
Os estudantes que escolheram a alternativa B possivelmente
não consideraram a variação do faturamento, associando o gráfico
a uma única linha.
Por outro lado, os estudantes que adotaram a alternativa
C como resposta, provavelmente, consideraram a queda do
faturamento, mas associaram essa queda a R$1.500,00 em vez
de R$3.500,00.
Já os estudantes que assinalaram a alternativa D consideraram
uma queda de faturamento, seguida de uma situação de
estabilidade.
Que sugestões podem ser dadas para melhor desenvolver
essa habilidade?
Esse assunto é de grande relevância nos dias atuais. É
fundamental que o professor trabalhe com gráficos e tabelas em
sala de aula. Os estudantes devem ser incentivados a pesquisar
em revistas, jornais, televisão, internet etc. e discutir em sala
de aula sobre tabelas e gráficos para desenvolver a habilidade
pretendida e para bem situar os estudantes nos acontecimentos e
problemas do mundo atual.
SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=K7wtLRXGLJw
https://www.somatematica.com.br/emedio/funcoes/
funcoes4.php
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CONTEXTO DO ITEM 6

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$ 80,00 foi vendido à vista,
com 5% de desconto. Esse desconto de 5% de R$ 80 significa 5
partes das 100 em que R$ 80,00 foram divididos, ou seja, R$80,00
serão divididos em 100 partes, e o desconto será igual a 5 partes
dessa divisão. Assim:

Portanto, 5% de R$ 80,00 será R$ 4,00. E esse é o valor a ser
descontado.

23
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Porcentagem
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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 6
Fonte: SIMULADO DF 2018 (com adaptações)

Existem hoje, no Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas
que sofrem de epilepsia. Há diversos meios de tratamento
para a doença, como indicado no gráfico:

24
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GABARITO - D
APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor verifica a habilidade de resolver cálculos com
porcentagens. Avalia-se essa habilidade por meio de situaçõesproblema envolvendo comércio de produtos ou problemas de
quantidades que apresentam equivalência de uma fração simples
e uma porcentagem; e um número decimal e uma porcentagem.
Para solucionar o problema proposto, um dos caminhos
possíveis é identificar os grupos que existem. 70% das pessoas
conseguem se recuperar com o uso de medicamentos, e 15%
das pessoas se curam a partir de cirurgia para retirada da porção
doente do cérebro. O item solicita a quantidade total de pessoas
com epilepsia desses dois grupos.
Assim, 15% + 70% = 85%. Como o estado tem 400.000
pessoas que sofrem de epilepsia, tem-se: 85% de 400.000 = 0,85
× 400.000 = 340.000
Portanto, o gabarito correto do item é a alternativa D.
Que sugestões podem ser dadas para melhor desenvolver
essa habilidade?
A habilidade tratada é necessária para que o estudante resolva
problemas com os quais entrará em contato cotidianamente e,
portanto, deve ser trabalhada com exaustão em sala de aula. Alguns
exemplos de problemas podem ser trabalhados: porcentagem de
25
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Considere um estado do Brasil onde 400.000 pessoas
sofrem de epilepsia. Nesse caso, o número de pessoas que
conseguem se recuperar com o uso de medicamentos, ou se
curar a partir da cirurgia para retirada da porção doente do
cérebro, é de aproximadamente:
A. ( )
42.000.
B. ( )
60.000.
C. ( )
220.000.
D. (X )
340.000.
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estudantes, porcentagem de variação da bolsa de valores, do
dólar, porcentagem de reajuste salarial, porcentagem de inflação,
porcentagem de aprovação de determinado candidato.
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 7
Perímetro de Figuras Planas
Perímetro de uma figura plana é a medida do comprimento de
um contorno ou o comprimento da linha que delimita uma figura
plana. Ou seja, é a soma das medidas de todos lados de uma
figura.
O cálculo do perímetro de qualquer figura geométrica plana é
feito pela soma das medidas de seus lados.
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Disponível em:
https://centraldefavoritos.com.br/2018/04/17/area-e-perimetros-de-figurasplanas/ Acesso em: 25 jan. 2019.

D11: Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro
de figuras planas.
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ITEM 7
Fonte: Prova Brasil (com adaptações)

Um terreno quadrado foi dividido em quatro partes,
como mostra o desenho abaixo. Uma parte foi destinada
para piscina, uma para a quadra, uma parte quadrada para o
canteiro de flores e outra, também quadrada, para o gramado.
Sabe-se que o perímetro da parte destinada ao gramado é de
20 m, e o do canteiro de flores é de 12 m. Qual o perímetro da
parte destinada à piscina?

A. ( ) 8m
B. (X ) 16m
C. ( ) 24m
D. ( ) 32m
GABARITO - B

APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante
calcular o perímetro de polígonos regulares e irregulares,
circunferências e de figuras compostas por duas ou mais das
28
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figuras planas anteriores.

Sabe-se que os terrenos destinados ao gramado e ao
canteiro de flores são quadrados, e que seus perímetros são
respectivamente 20 m e 12 m. Assim, as medidas de seus lados
são:

		
Com isso, tem-se que os lados do terreno correspondente à
piscina são: 5 m e 3 m. Logo, o perímetro da piscina será:

Portanto, o gabarito do item é a alternativa B.
Que sugestões podem ser dadas para melhor desenvolver
essa habilidade?
O desenvolvimento dessa habilidade é fundamental na
construção da competência de medir, que já deve ter sido
desenvolvida na etapa anterior da educação básica, mas precisa
ser aprimorada na etapa atual. Para tanto, o professor deve utilizar
vivências do cotidiano do estudante, como o cálculo do perímetro
do círculo central da quadra ou de polígonos com outras formas.
SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=OMR6ae3lq4U
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/perimetro-umaforma-geometrica-plana.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/
perimetro.htm
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Para solucionar esse problema, o estudante primeiramente
deverá saber que perímetro é a soma das medidas dos lados.
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CONTEXTO DO ITEM 8
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, que é uma
figura geométrica plana. 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:

D25: Resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou
de mínimo no gráfico de uma função polinomial do segundo grau.

ITEM 8
Fonte: SIMULADO DF 2018

Uma pequena fábrica vende seus bonés em pacotes com
quantidades de unidades variáveis. O lucro obtido é dado pela
, em que x representa a
expressão
quantidade de bonés contidos no pacote. A empresa pretende
fazer um único tipo de empacotamento e obter, assim, lucro
máximo. Para obter lucro máximo nas vendas, os pacotes
devem conter uma quantidade de bonés igual a:
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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 situaçõesproblema 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
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 C.
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SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=NcGTK-OzGWE
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/maximominimo.htm
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/
maximo-minimo-absolutos-funcao-quadratica.htm

CONTEXTO DO ITEM 9
Áreas de Figuras Planas

Ser Protagonista Matemática – Revisão © Edições SM Ltda.
D12: Resolver problema envolvendo o cálculo de área de
figuras planas.
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ITEM 9
Observe o paralelogramo abaixo.

Qual é a medida da área desse paralelogramo?
A. ( ) 6 m²
B. ( ) 8 m²
C. (X ) 12 m²
D. ( ) 16 m²
GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante
calcular a área de figuras planas explorando os polígonos regulares
e irregulares. Os problemas podem ser apresentados por meio de
textos ou desenhos, fornecendo medidas lineares de triângulos,
quadriláteros e círculos que possibilitem o cálculo da figura desejada.
A habilidade avaliada nesse item é a de calcular a área de uma
figura plana. No caso, a figura é um paralelogramo, cuja área é
igual ao produto de um de seus lados pela altura relativa a esse
lado. Assim, a área desse paralelogramo é igual a:

Portanto, o gabarito do item é a alternativa C.
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Fonte: SAEP
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Os estudantes que escolheram a alternativa A consideraram
que a área de um paralelogramo é igual à metade do produto de
um de seus lados pela altura relativa a esse lado, dando como
resposta

Os estudantes que escolheram a alternativa B, provavelmente,
consideraram que a área de um paralelogramo é igual à soma da
medida de um de seus lados com a medida da altura relativa a
esse lado, dando como resposta 8 m².
Já os estudantes que marcaram a alternativa D, possivelmente,
consideraram que a área de um paralelogramo é igual ao dobro
da soma da medida de um de seus lados com a medida da altura
relativa a esse lado, dando como resposta 16 m².
Os estudantes que escolheram as alternativas A, B e D não
conhecem a fórmula da área de um paralelogramo. E, realmente,
essa fórmula é menos conhecida que a da área de um retângulo,
embora seja bem parecida e, também, uma consequência direta
desta última.
SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=p3yJ680N8aE
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/areas-dasfiguras-planas-geometria-basica/
https://matematicabasica.net/areas-de-figuras-planas/
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CONTEXTO DO ITEM 10

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

Relações métricas no triângulo retângulo:
•
•
•
•

b² = a · n
c² = a · m
h² = m · n
b·c=a·h
35
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Triângulo retângulo: relações métricas e o teorema de
Pitágoras
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Teorema de Pitágoras

A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da
hipotenusa:
a² = b² + c²
D25: Reconhecer aplicações das relações métricas do
triângulo retângulo em um problema que envolve figuras
planas ou espaciais.

ITEM 10
Fonte:https://pt-static.z-dn.net/files/
d51/37452c03822431ce7c21e009cdb3b276.doc (com adaptações)

O valor de x, no triângulo retângulo abaixo, é:

A. ( ) 10
B. ( ) 12
C. ( ) 14
D. (X ) 15
GABARITO - D
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APRENDIZAGEM ESPERADA

O enunciado do item solicita o valor de x, dado um triângulo
retângulo. Chamando de h a altura relativa à hipotenusa no
triângulo ABC, e de n a projeção do cateto sobre a hipotenusa,
para solucionar o problema, dividí-lo-emos em três partes.

Primeiramente, é necessário descobrir o valor da projeção n.
Para isso, basta efetuar a subtração do segmento BC pelo valor
da outra projeção:
n = 25 − 9
n = 16
Conhecendo o valor da projeção n, o segundo passo é
encontrar o valor da altura relativa à hipotenusa no triângulo ABC.
Utilizando-se da relação métrica que diz que “a altura ao quadrado
é igual à multiplicação das projeções dos catetos”, tem-se que:
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Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante
reconhecer, em um problema envolvendo figuras planas e
espaciais, situações nas quais devem ser usadas as relações
métricas de um triângulo retângulo, especialmente quando se
tratar do Teorema de Pitágoras.
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Por fim, para encontrar o valor de x, faz-se necessário o uso do
Teorema de Pitágoras. Tendo x como a hipotenusa:

Portanto, o gabarito do item é a alternativa D.
SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=f4JBVvr72MQ
https://alunosonline.uol.com.br/matematica/relacoesmetricas-no-triangulo-retangulo.html
https://www.todamateria.com.br/relacoes-metricas-notriangulo-retangulo/

CONTEXTUALIZAÇÃO DOS ITENS 11 E 12
Aumento e desconto percentual
O aumento e o desconto percentual são aplicados sobre o
preço de venda de uma mercadoria. Antes de alterar o valor de
um produto, variáveis como inflação, oferta e procura são levadas
em consideração.
O cálculo para o aumento é dado pela seguinte fórmula:
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Em que:
• p é a porcentagem de aumento que incide sobre o produto,
que, no caso, é x.
A estruturação da fórmula do desconto é a seguinte:

Em que:
• x é o valor da mercadoria ou do produto em reais (R$);
• p é a porcentagem de aumento que incide sobre o produto,
que, no caso, é x.
D28: Determinar um valor monetário obtido por meio de um
desconto ou um acréscimo percentual.

ITEM 11
Fonte:https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/aplicacaoporcentagem-matematica-financeira.htm

Uma calça custa R$ 82,00. O desconto para pagamento à
vista e no dinheiro é de 15%. Qual é o preço da calça dentro
dessa condição?
A. (X ) R$ 69,70
B. ( ) R$ 67,00
C. ( ) R$ 62,00
D. ( ) R$ 60,004
GABARITO - A

39

Matemática

• x é o valor da mercadoria ou do produto em reais (R$);
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Esse descritor deve verificar a habilidade de o estudante realizar
cálculos com porcentagens. Essa habilidade é avaliada por meio de
situações-problema contextualizadas, bem como situações mais
complexas envolvendo compra e venda de produtos, comparação
de quantidades em problemas que requerem a equivalência entre
uma fração ordinária simples e uma porcentagem, ou entre uma
porcentagem e uma representação decimal.
O item trata da resolução de um clássico problema no qual
é necessário determinar o novo valor de um produto após um
desconto - no caso, 15% sobre R$ 82,00. Para tanto, o caminho
mais usual é calcular o valor do desconto fazendo:

Em seguida, efetua-se a diferença entre o valor original e o do
desconto, de R$ 12,30, encontrando o preço final de R$ 69,70.
Outro caminho é perceber que o valor final da calça corresponde
a 85% de R$ 82,00. Nesse caso, pode-se fazer:

Assim, é possível chegar aos R$ 69,70 da resposta, o que faz
com que o gabarito da questão seja a alternativa A.
As formas de se calcular a porcentagem de uma quantia são
variadas, e é importante que o professor mostre as diferentes
opções para que os estudantes escolham a de sua preferência.
Entre os distratores, merece destaque a alternativa B. Os
estudantes que escolheram essa alternativa possivelmente
cometeram o erro comum de tratar porcentagem como quantidade
absoluta (15% de uma quantia em reais seria R$ 15), chegando a
R$ 67. Esse tipo de equívoco revela incompreensão sobre a ideia
de porcentagem de uma quantia e aponta para a necessidade de
se explorar mais, e de forma pedagogicamente mais efetiva, esse
conteúdo em sala de aula.
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SAIBA MAIS
https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/taxapercentual-unitaria.htm
http://www.profcardy.com/cardicas/porcentagem3.php
D10: Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para
resolver problemas significativos.

ITEM 12
Fonte: OBMEP 2005

Uma formiga está no ponto A da malha mostrada na figura.
A malha é formada por retângulos de 3 cm de largura por 4
cm de comprimento. A formiga só pode caminhar sobre os
lados ou sobre as diagonais dos retângulos. Qual é a menor
distância que a formiga deve percorrer para ir de A até B?

A. ( ) 12 cm
B. (X ) 14 cm
C. ( ) 15 cm
D. ( ) 17 cm
GABARITO - B
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https://www.youtube.com/watch?v=yR0egV-I5U8
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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.
Para calcular os possíveis comprimentos dos caminhos que
a formiga pode percorrer, é necessário saber o comprimento da
diagonal dos retângulos da malha. Para isto, usa-se o Teorema de
Pitágoras, que diz que em um triângulo retângulo de hipotenusa
. Se d é a diagonal que queremos
a e catetos b e c,
calcular, então:

Note agora que existem apenas quatro opções de caminhos
que a formiga pode escolher para ir de A até B:
• caminhos que não passam pelas diagonais: qualquer
caminho desse tipo passa por pelo menos três lados de
comprimento 4 cm e dois lados de comprimento 3 cm. Neste caso,
o menor caminho tem comprimento (3 · 4)+(2 · 3) = 12 + 6 = 18
cm;
• caminhos que passam por apenas uma diagonal:
Todo caminho desse tipo passará, no mínimo, por um lado de
comprimento 3 cm e dois de comprimento 4 cm. Portanto, neste
caso, o menor caminho será de
5 + 3 + 2 · 4 = 16 cm;
• caminhos que passam por mais de duas diagonais:
Qualquer caminho desse tipo terá comprimento de, no mínimo,
15 cm;
• caminhos que passam por exatamente duas diagonais:
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Portanto, o gabarito do item é a alternativa B.
SAIBA MAIS
https://www.youtube.com/watch?v=f4JBVvr72MQ
https://alunosonline.uol.com.br/matematica/relacoesmetricas-no-triangulo-retangulo.html
https://www.todamateria.com.br/relacoes-metricas-notriangulo-retangulo/
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Note que existe um caminho que passa apenas por duas diagonais
e por um lado de comprimento 4 cm. O comprimento deste caminho
é 5 · 2 + 4 = 14 cm. Por outro lado, qualquer caminho que passe
por duas diagonais terá que passar por um lado de comprimento
4 cm. Logo, seu comprimento será, no mínimo, igual a 14 cm.
Assim, neste caso, o menor caminho tem comprimento 14 cm.

