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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
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.

Caderno de Revisão

CONTEXTO DO ITEM 1
Os problemas de matemática são como quebra-cabeças. Eles
apresentam um desafio e quem vai resolvê-los precisa pensar
em estratégias para chegar a um resultado que esteja correto.
Os problemas também podem ser considerados histórias com
desafios matemáticos. No caso desse item, deve-se pensar em
quantas figurinhas faltam e qual é a quantidade necessária para
Raul completar o álbum. É interessante pensar no problema com
calma, buscando maneiras de resolvê-lo. Pode-se usar diferentes
estratégias de resolução como operações, contagem nos dedos,
contagem de objetos ou mesmo desenhos, como o estudante
preferir. É mais produtivo e divertido buscar meios de resolução
que sejam estimulantes e não apenas pensar em uma operação
matemática (conta) que dê a solução.
D2 - Resolver problemas por meio da adição ou subtração.

ITEM 1
Fonte: SAEMS

O álbum de Raul tem lugar para 93 figurinhas. Ele já colou
37. Quantas figurinhas faltam para Raul completar esse
álbum?
A. ( ) 46.
B. (X) 56.
C. ( ) 64.
D. ( ) 66.
GABARITO - B
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante desenvolva a
habilidade de resolver problemas de adição e/ou subtração.
Na subtração, usa-se, em muitas situações, a ideia de tirar. Na
questão, espera-se ampliar os diversos significados da subtração,
ou seja, as ideias de tirar, completar (quanto falta?) e de comparar
(qual é a diferença? Quanto tem a mais?), significados que nem
sempre fazem parte do vocabulário cotidiano do aluno e, por isso,
devem ser proporcionados na escola.

SAIBA MAIS
Sabia que resolver problemas matemáticos pode ser
divertido? Que tal pensar nos problemas como desafios?
Resolver problemas desenvolve a capacidade de pensar
matematicamente, mas não só isso! Ajuda também a
pensar criativamente e a ser capaz de buscar muitos
diferentes caminhos para encontrar soluções. O link
a seguir traz atividades matemáticas divertidas para
crianças se distraírem enquanto aprendem matemática:
https://www.somatematica.com.br/matkids.php

CONTEXTO DO ITEM 2
Como foi dito no exercício anterior, é interessante pensar nos
problemas matemáticos como quebra-cabeças desafiadores e
até divertidos. Esse exercício traz a ideia de comparação. Nos
problemas de comparação, temos duas quantidades a serem
comparadas e devemos buscar compreender o quanto uma certa
quantidade é maior ou menor que outra. As ideias principais dos
problemas de comparação são: “quanto tem a mais” ou “quanto
tem a menos” . Para auxiliar na resolução do item 2, pode-se
10
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D2 - Resolver problemas por meio da adição ou subtração.

ITEM 2
Fonte: SAEMI - PE

Gabriel e Marcelo vendem picolés. Gabriel vendeu 23
picolés e Marcelo, 18. Quantos picolés Marcelo precisa
vender para igualar a quantidade de picolés vendidos por
Gabriel?
A. (X) 5.
B. ( ) 6.
C. ( ) 7.
D. ( ) 8.

GABARITO: A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante desenvolva
a habilidade de resolver problemas de adição e/ou subtração.
Na subtração, usa-se em muitas situações a ideia de tirar. Na
questão, espera-se ampliar os diversos significados da subtração,
ou seja, as ideias de tirar,completar (quanto falta?) e de comparar
(qual é a diferença? quanto tem a mais?), significados que nem
sempre fazem parte do vocabulário cotidiano do aluno e, por isso,
devem ser proporcionados na escola.
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inicialmente descobrir se Gabriel e Marcelo venderam a mesma
quantidade de picolés (se eles estão empatados no número de
picolés vendidos) ou se algum dos dois vendeu mais que outro.
Se um dos dois vendeu mais, quantos picolés vendeu a mais?
E o outro, quantos picolés vendeu a menos? Por último, quantos
picolés o que vendeu menos deverá vender para empatar a
quantidade de picolés vendidos com o outro menino?

Caderno de Revisão
SAIBA MAIS
A matemática pode ser bem divertida! Que tal acessar o
link e brincar com problemas e desafios?
https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-matematica-quale-o-operando/

CONTEXTO DO ITEM 3
O problema do item 3 desafia a completar uma quantidade. Isso
significa dizer que alguém tem uma certa quantidade de alguma
coisa, mas deseja chegar a uma quantidade maior e não sabe
ainda quanto ainda falta para completar a quantidade desejada.
No caso do exercício, Raul já leu muitas páginas do livro, mas
precisa ou quer terminar de ler todas as páginas. O probleminha
desafia a descobrir a quantidade de páginas do livro que ele ainda
precisa ler, considerando o total de páginas do livro.

D2 - Resolver problemas por meio da adição ou subtração.

ITEM 3
Fonte: PAEBES ALFA 2013

Raul leu 28 páginas de um livro que tem 67 páginas.
Quantas páginas faltam para Raul terminar de ler esse livro?
A. ( ) 38.
B. (X) 39.
C. ( ) 40.
D. ( ) 41.
GABARITO - B
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APRENDIZAGEM ESPERADA

SAIBA MAIS
Alguns jogos divertidos podem auxiliar a aprender
matemática. Um deles é o “Jogo da tabuada”. Ele pode
ajudar a ficar craque em operações utilizando somente a
cuca e fazendo cálculos de cabeça. Acesse e divirta-se!
http://www.escolagames.com.br/jogos/mestreDaTabuada/

CONTEXTO DO ITEM 4
O item 2 trata da ideia de comparação e o exercício do item
4 também. Só para lembrar, os problemas de comparação
apresentam duas quantidades a serem comparadas buscando
descobrir o quanto uma certa quantidade é maior ou menor que
outra. Esse tipo de problema desafia a pensar em “quanto tem a
mais” ou “quanto tem a menos” .
D2 - Resolver problemas por meio da adição ou subtração.
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Com essa atividade, espera-se que o estudante desenvolva
a habilidade de resolver problemas de adição e/ou subtração.
Na subtração, usa-se em muitas situações, a ideia de tirar.
Na questão, espera-se ampliar os diversos significados da
subtração, ou seja, as ideias de tirar, completar (quanto falta?)
e de comparar (qual é a diferença? quanto tem a mais?),
significados que nem sempre fazem parte do vocabulário
cotidiano do aluno e ,por isso, devem ser proporcionados na
escola.
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ITEM 4
Fonte: Simulado - Prova Brasil

Aninha fez 75 doces para sua festa e Lilian fez 38. Quantos
doces Aninha fez a mais do que Lilian?
A. (X) 37.
B. ( ) 47.
C. ( ) 75.
D. ( ) 113.
GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante desenvolva
a habilidade de resolver problemas de adição e/ou subtração.
Na subtração, usa-se em muitas situações a ideia de tirar. Na
questão, espera-se ampliar os diversos significados da subtração,
ou seja, as ideias de tirar, completar (quanto falta?) e de comparar
(qual é a diferença? quanto tem a mais?), significados que nem
sempre fazem parte do vocabulário cotidiano do aluno e, por isso,
devem ser proporcionados na escola.
SAIBA MAIS
Você quer testar os seus conhecimentos e saber se está
fera em matemática?
Acesse: https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/
matematica-jogo-da-subtracao.
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CONTEXTO DO ITEM 5

2x5
que é o mesmo que:
5+5
D3 - Resolver problemas por meio da aplicação das ideias
que preparam para a multiplicação e a divisão.

ITEM 5
Fonte: PAEBES ALFA 2013

Mariana comprou 6 xícaras e Izabel comprou o dobro da
quantidade de xícaras que Mariana. Quantas xícaras ao todo
Izabel comprou?
A. ( ) 3.
B. ( ) 8.
C. (X) 12.
D. ( ) 18.
GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante desenvolva a
habilidade de resolver problemas de multiplicação. A multiplicação
15
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A ação de multiplicar faz referência ao número de vezes que uma
certa quantidade é repetida, indicando um aumento proporcional
dessa mesma quantidade. Ou seja, o dobro de um número indica
que certa quantidade foi multiplicada 2 vezes. Quando se fala em
triplo, refere-se à quantidade repetida 3 vezes; em quádruplo, 4
vezes e assim por diante. Para encontrar o dobro de 5 repete-se
o 5 duas vezes e pode-se representar matematicamente assim:

Caderno de Revisão
está associada a duas noções fundamentais: à soma de parcelas
iguais e ao raciocínio combinatório. A propriedade fundamental
da adição é que o todo é a soma das suas partes, enquanto a
propriedade fundamental da multiplicação é a existência de uma
relação fixa entre duas quantidades.
SAIBA MAIS
Você sabia que existem várias maneiras de se fazer uma
multiplicação? Alguns modos são muito curiosos!
Conheça o método paquistanês, assistindo ao
vídeo disponível no link: https://www.youtube.com/
watch?v=9Dj4j5298C4.
Conheça o método asiático de fazer multiplicações, é
muito interessante! Para conhecê-lo, acesse o vídeo do
link: https://www.youtube.com/watch?v=9Dj4j5298C4.

CONTEXTO DO ITEM 6
O item trabalha com a ideia de multiplicação com adição de
parcelas iguais. Isso significa que o item desafia a multiplicar
repetindo a mesma quantidade quantas vezes for solicitada no
problema.
D3 - Resolver problemas por meio da aplicação das ideias
que preparam para a multiplicação e a divisão.

ITEM 6
Fonte: SAETHE

Observe abaixo as 10 casas de uma rua. Em cada uma
dessas casas, moram 4 pessoas. Quantas pessoas, ao todo,
16

moram nessa rua?
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Matemática

A. (X) 40.
B. ( ) 44.
C. ( ) 14.
D. ( ) 10.
GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante desenvolva a
habilidade de resolver problemas de multiplicação e/ou divisão. A
multiplicação está associada a duas noções fundamentais: à soma
de parcelas iguais e ao raciocínio combinatório. A propriedade
fundamental da adição é que o todo é a soma das suas partes,
enquanto a propriedade fundamental da multiplicação é a
existência de uma relação fixa entre duas quantidades. Espera-se
que o estudante inicie e aprofunde essas relações na resolução
de problemas.
SAIBA MAIS
Você sabia que aprender a tabuada facilita muito a
realização de multiplicações? Nos links abaixo estão
disponíveis dois vídeos com um brinquedo muito legal que
você mesmo constrói e que ajuda a memorizar a tabuada
brincando. Acesse os links:
https://www.youtube.com/watch?v=-HrGq9sX8lY.
https://youtu.be/4wNx1wqpq3Q.
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CONTEXTO DO ITEM 7
O item 7 traz a ideia de configuração retangular da multiplicação.
Essa ideia da multiplicação organiza os elementos a serem
multiplicados em forma de um retângulo. Observe as imagens
abaixo, elas irão explicar uma configuração retangular.

Fonte: Instituto de Matemática da UFRGS - Laboratório de Ensino de Matemática

Fica fácil perceber que os ovos estão organizados na
caixa formando uma configuração retangular. Para saber o total
de ovos na caixa, pode-se contá-los um a um, mas, no caso da
configuração em retângulo da multiplicação, também pode-se
descobrir o total por meio de representações matemáticas como:
2+2+2
3+3
2x3
3x2
Outro exemplo:

Fonte: Instituto de Matemática da UFRGS - Laboratório de Ensino de Matemática
18
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A representação matemática da operação utilizada para
descobrir a quantidade de ovos da caixa poderia ser:

D3 - Resolver problemas por meio da aplicação das ideias
que preparam para a multiplicação e a divisão.

ITEM 7
Fonte: UFRS

Nesta plantação, as árvores estão em disposição retangular
com 4 linhas e 5 colunas.

19
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2+2+2+2+2+2
6+6
2x6
6x2

Caderno de Revisão

E se na plantação fossem 12 linhas e 5 colunas, qual seria
o número de árvores?
A. ( ) 50.
B. ( ) 48.
C. (X) 60.
D. ( ) 55.
GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante desenvolva a
habilidade de resolver problemas de multiplicação e/ou divisão. A
multiplicação está associada a duas noções fundamentais: à soma
de parcelas iguais e ao raciocínio combinatório. A propriedade
fundamental da adição é que o todo é a soma das suas partes,
enquanto a propriedade fundamental da multiplicação é a
existência de uma relação fixa entre duas quantidades. Espera-se
que o estudante inicie e aprofunde essas relações na resolução
de problemas.
SAIBA MAIS
Torne mais fácil para você a realização de operações
de multiplicação! Aprenda como fazer a tabuada usando
apenas os dedos. Acesse o vídeo disponível no link:
https://www.youtube.com/watch?v=8X5hzSlUO10.

CONTEXTO DO ITEM 8
A multiplicação com a ideia de combinação busca confirmar
ou descobrir quantas possibilidades existem de formar pares com
duas coleções, combinando-as de modo diferente. Podemos saber
o número de combinações entre objetos, utilizando o princípio da
contagem. Para facilitar o entendimento, vejamos o exemplo:
20
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Fonte: https://sites.google.com/site/combinacao2anoa/conclusao

Se uma pessoa tiver as peças de roupa representadas
na imagem, de quantos modos diferentes poderá se vestir?
calça cinza + blusa azul
calça cinza + blusa vermelha
calça cinza + blusa verde
calça laranja + blusa azul
calça laranja + blusa vermelha
calça laranja + blusa verde
=
6 maneiras diferentes

D3 - Resolver problemas por meio da aplicação das
ideias que preparam para a multiplicação e a divisão.
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ITEM 8
Fonte: PAEBES ALFA 2013

O desenho a seguir representa a quantidade de cordões
e brincos que Marina pode escolher para usar. Ela só poderá
escolher um par de brincos e um cordão de cada vez. De
quantas maneiras diferentes Marina pode escolher um desses
cordões e um par de brincos para usar?

A. ( ) 3.
B. ( ) 5.
C. ( ) 8.
D. (X) 6.
GABARITO - D

APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante desenvolva
a habilidade de resolver problemas de multiplicação e/ou divisão.
Espera-se iniciar o uso da multiplicação para combinar dois ou
mais grupos iguais e achar o total, sem auxílio da contagem,
iniciando os processos de combinação.

22
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SAIBA MAIS

matematica/possibilidades.htm.

CONTEXTO DO ITEM 9
Uma das ideias da divisão é a de repartir em partes iguais.
O Item 9 desafia a repartir uma certa quantidade de laranjas
em dois grupos. Uma das coisas importantes da divisão é que
os grupos formados devem ter a mesma quantidade. Vale
procurar estratégias próprias para resolver os problemas de
divisão. No caso dessa atividade, cabe desenhar; realizar a
partilha de objetos que podem ser contados; utilizar operações
matemáticas dentre outros modos que podem ser criados.
D3 - Resolver problemas por meio da aplicação das
ideias que preparam para a multiplicação e a divisão.
ITEM 09
Fonte: SEDUC-GO 2014

Leia o quadrinho:

23
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A ideia de combinação da multiplicação pode ser
utilizada para uma brincadeira com dados. Veja um
pouco acessando o link: https://escolakids.uol.com.br/
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Ajude Chico Bento e Rosinha a repartir igualmente as
goiabas entre eles. Observe o desenho abaixo e descubra
com quantas goiabas cada um ficou?

A. ( ) 7.
B. (X) 6.
C. ( ) 5.
D. ( ) 4

Fonte: https://www.gratispng.com/png-elm0dc/

GABARITO - B
APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante desenvolva
a habilidade de resolver problemas de multiplicação e/ou divisão.
O estudante deve usar processos de dividir em parte iguais,
numa divisão sem restos, associando a operação a contextos
do cotidiano.
SAIBA MAIS

No vídeo que pode ser acessado por meio do link
abaixo, encontramos o Calculino. Ele é um personagem
engraçado que conversa com os seus amigos sobre
operações de divisão. Assista e divirta-se!
https://youtu.be/ajKhz3DRndo.

CONTEXTO DO ITEM 10
O item 10 apresenta um problema com a ideia de repartir.
A ação de repartir está em situações nas quais é conhecido o
número de grupos que deve ser formado com um certo total
24

Caderno de Revisão

D3 - Resolver problemas por meio da aplicação das
ideias que preparam para a multiplicação e a divisão.

ITEM 10
Fonte: SAEMI - PE

Tadeu distribuiu igualmente 50 laranjas em cada um dos
5 cestos representados abaixo. Quantas laranjas ele colocou
em cada um desses cestos?

A. ( ) 5.
B. ( ) 8.
C. (X ) 10.
D. ( ) 45.
GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante
desenvolva a habilidade de resolver problemas de divisão. O
estudante deve usar processos de dividir em partes iguais,
numa divisão sem restos, associando a operação a contextos
do cotidiano.

25
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de objetos e é preciso determinar a quantidade de objetos
de cada grupo. A quantidade de objetos em todos os grupos
deve ser a mesma.
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SAIBA MAIS
Pratique operações de divisão de forma divertida.
Acesse o sítio:
https://www.somatematica.com.br/matkids/dividir.html.

CONTEXTO DO ITEM 11
Os problemas de divisão podem trazer ideias diferentes da de
repartir em partes iguais. Uma divisão pode ser feita com a ideia
de medida em situações nas quais é preciso saber quantos grupos
podemos formar com uma certa quantidade de objetos ou quantas
vezes um número cabe no outro. Vejamos um exemplo:
Quantos grupos de 10 posso formar com um total de 30
estudantes?

Fonte: https://novaescola.org.br/conteudo/11093/qual-e-a-melhor-forma-de-organizaras-carteiras-na-sala-de-aula

30 (estudantes) 10 (grupos de 10 estudantes)
= 3 (formam-se 3 grupos de 10)
A ideia de divisão como uma medida leva a pensar em quantas
vezes um número cabe dentro do outro. No nosso exemplo,
quantas vezes o 10 (número de estudantes em cada grupo) cabe
dentro do 30 (total de estudantes).
26
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D3 - Resolver problemas por meio da aplicação das
ideias que preparam para a multiplicação e a divisão.

Fonte: SAEMI - PE

Observe as 20 chaves de fenda da coleção de Francisco.
Quantos grupos de 5 chaves de fenda podem ser formados
usando essas chaves?
A. ( ) 25.
B. ( ) 10.
C. ( ) 5.
D. (X) 4.
GABARITO - D

APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante desenvolva a
habilidade de resolver problemas de multiplicação e/ou divisão. O
estudante deve usar processos de dividir em parte iguais, numa
divisão sem restos, associando a operação a contextos do cotidiano.

SAIBA MAIS
Aprenda a fazer o Jogo Trilha da divisão e divirta-se
com seus colegas de sala. Acesse o link: https://youtu.
be/NTZI4NABZcg.
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ITEM 11
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CONTEXTO DO ITEM 12
A ação de repartir está em situações nas quais é conhecido
o número de grupos que deve ser formado com um certo total de
objetos e é preciso determinar a quantidade de objetos de cada
grupo. A quantidade de objetos em todos os grupos deve ser a
mesma. O item 12 trabalha com a ideia de metade, no caso, a
metade de uma certa quantidade de objetos. A metade é uma das
duas partes de um todo, ou seja, o resultado de uma divisão em
partes iguais (na questão, o todo é a quantidade total de objetos).
Observe o exemplo:

Fonte: https://novaescola.org.br/plano-de-aula/161/o-que-e-metade

D3 - Resolver problemas por meio da aplicação das ideias
que preparam para a multiplicação e a divisão.
28
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ITEM 12
Matemática

Observe a imagem:

Quantas bolinhas de gude tem a coleção de Cauê?
A. ( ) 48.
B. (X) 12.
C. ( ) 25.
D. ( ) 13.
GABARITO B
APRENDIZAGEM ESPERADA

Com essa atividade, espera-se que o estudante
desenvolva a habilidade de resolver problemas de divisão. O
estudante deve usar processos de dividir em partes iguais,
numa divisão sem restos, associando a operação a contextos
do cotidiano.
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SAIBA MAIS

Dorotéia, Ludovico, Ofélia e Osório são personagens
do Quintal de Cultura.

Fonte: https://f5.folha.uol.com.br/televisao/2018/10/quintal-da-cultura-estreianova-temporada-no-dia-das-criancas-com-conceito-inedito.shtml.

Acesse o link a seguir e assista a um vídeo em que
eles se divertem, conversam e pensam sobre a
divisão: https://youtu.be/ajKhz3DRndo.
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