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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
Resolver um problema matemático consiste em encontrar uma
estratégia para chegar a uma resposta matematicamente válida.
Não se trata de descobrir a operação que deve ser utilizada para
resolver o problema, mas de ler o enunciado e procurar identificar
estratégias de resolução do problema. É necessário permitirse encontrar caminhos válidos de resolução e não dar enfoque
à resolução com uma operação específica ou pré-determinada.
Como a questão trata de uma situação de comparação, é possível
que haja mais de uma possibilidade de resolução considerada
válida. Não se trata de encontrar respostas diferentes das do
gabarito, mas de buscar uma estratégia de resolução do problema
que chegue à resposta matematicamente válida. O problema
em questão 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.
D19 - Resolver problema com números naturais, envolvendo
diferentes significados da adição ou subtração: junção,
alteração de um estado inicial (positiva ou negativa),
comparação e mais de uma transformação (positiva ou
negativa).
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ITEM 1

Em um mês, uma empresa recolheu 4765 kg de papel
para reciclagem. No mês seguinte, a quantidade recolhida foi
de 1584 kg. Qual foi a diferença entre as massas de papel
recolhidas nesses 2 meses?
A. (X ) 3181
B. ( ) 3281
C. ( ) 3821
D. ( ) 3812
GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Desenvolver a habilidade de resolver diferentes situações que
apresentam ações de: juntar, ou seja, situações associadas à
ideia de combinar dois estados para obter um terceiro. Identificar
ideias associativas na operação de subtração na qual situações
de quanto a mais e quanto a menos estejam evidenciadas para
estabelecer a diferença entre conjuntos.

SAIBA MAIS
Em grande parte das vezes, um problema de adição
pode ser resolvido também por meio de uma operação de
subtração e vice-versa.
O vídeo que está disponível no link abaixo mostra de
modo bem simples como a adição e a subtração são
operações ligadas entre si. Acesse e entenda mais!
https://www.youtube.com/watch?v=AzWPmUIqKmA.
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Fonte: Resolução de problemas: Aspectos dominados a partir de
simulado aplicado da Prova Brasil.
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CONTEXTO DO ITEM 2
Unidades de medida são formas legalizadas de mensurar uma
grandeza. No caso, trata-se de medidas legais que compõem
o sistema métrico decimal. Busque conhecer as unidades de
medida utilizadas no problema, seus múltiplos e submúltiplos.
Os símbolos de cada unidade são adotados por convenção no
Sistema Internacional (SI). Como, por exemplo: metro (m), litro (l),
quilograma (kg), metro quadrado (m²). Em geral, não é necessário
que se conheçam todos os múltiplos e submúltiplos, mas os que
são de maior uso social, ou seja, os que são mais utilizados em
diversos contextos e situações que vivenciamos em sociedade.
Entretanto, faz-se necessário entender como está estruturado o
sistema da medida em questão: as medidas de massa do nosso
sistema legal, por exemplo, têm como unidade padrão o quilograma
(kg). Ao tentar resolver um exercício, torna-se necessário fazer
uma conversão de uma unidade de medida para outra menor ou
maior que ela. Para conversão de unidades, deve-se conhecer
as medidas, no caso, as de massa. Por exemplo, 1 quilograma
equivale a 1000 gramas. Dessa forma, sabemos que, para
calcular a quantidade necessária de modo a finalizar a receita,
é necessário fazer a conversão de 1 kg para 1000 g e subtrair a
quantidade de farinha já disponível para a receita.
D7 - Resolver problemas significativos, utilizando unidades
de medida padronizadas como Km/m/cm/mm, Kg/g/mg, l/ml.

ITEM 2
Fonte: Banco de Questões - SARESP.

A libra é uma unidade de massa utilizada em alguns
países, como Estados Unidos, e vale, aproximadamente,
0,45 quilogramas. Um pacote enviado por uma
transportadora tinha seu peso indicado em libras. O
peso desse pacote é, aproximadamente:
10
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Matemática

A. ( ) 1,35 Kg
B. (X) 4,05 Kg
C. ( ) 9,45 Kg
D. ( ) 20 Kg
GABARITO - B
APRENDIZAGEM ESPERADA

O conjunto dos descritores relativos ao bloco Grandezas e
Medidas pretende identificar se o estudante tem noção do que é
medir, ou seja, se observou que, para medir uma grandeza como
o tempo, por exemplo, precisa de uma unidade de medida de
mesma natureza, que pode ser, nesse caso, o dia, e que a medida
é o resultado numérico da comparação dessa unidade com tempo
que necessita ser medido. Espera-se que o estudante consiga
comparar e transformar unidades de medida, associar a ideia
de adição de parcelas iguais e multiplicação, além de apropriarse de outras unidades de medida utilizadas mundialmente. A
questão também requer que o estudante tenha a compreensão
das representações de número decimal.
SAIBA MAIS
Ficou dúvida sobre as medidas de massa? O vídeo
disponível no link a seguir fala dessas unidades de
medida e algumas das suas transformações. Acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=w-2xXCr_GTE.
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CONTEXTO DO ITEM 3
Um número é racional expresso na forma de uma fração ou
de um número decimal. Assim como o número natural, o número
racional também quantifica, ou seja, representa uma quantidade.
Se quisermos representar, por exemplo, a mesma quantidade da
fração 7/2 por um número decimal, basta lembrar que toda fração
é uma divisão. A diferença primordial entre o número decimal e a
fração é que o número decimal (como o nome diz), é organizado
na base 10 (1 inteiro é dividido em 10 partes iguais - décimos, em
100 partes iguais - centésimos, em 1000 partes iguais - milésimos).
Da mesma maneira que no Sistema de Numeração Decimal,
a casa que o número ocupa representa o seu valor. No número
decimal, o número que está à esquerda da vírgula representa os
inteiros. Os que estão à direita da vírgula representam a quantidade
de partes em que o inteiro foi repartido, sendo da esquerda para
a direita o primeiro número; após a vírgula, representa o décimos
(inteiro dividido em dez partes), o segundo número representa os
centésimos (inteiro dividido em 100 partes) e o terceiro número
representa os milésimos (inteiro dividido em 1000 partes iguais),
assim sucessivamente.
Já a fração, possui diversas bases (em 1/2 o inteiro será
dividido em 2 partes, da qual será considerada uma delas, ou
seja, a metade). Em nosso exemplo, se fizermos a divisão de
7/2 teremos como resultado a expressão decimal dessa fração,
ou seja, 3,5. Isso acontece porque em 7/2 temos metades, ou
seja, pegamos os nossos inteiros e dividimos em 2 partes iguais,
logo em 7/2 temos 3 inteiros e metade de um outro. A mesma
quantidade pode ser expressa em número decimal. Pensando que
no número decimal o inteiro foi dividido em 10 partes iguais, temos
3 inteiros e mais 5 partes de um outro inteiro dividido em 10 partes
(ou seja, 3 inteiros e mais metade).
No caso da questão, 2/10 representa a mesma quantidade da
representação 0,2 em números decimais. Pensando em fração,
2/10 mostra que o inteiro foi dividido em 10 partes, das quais
foram consideradas 2. A representação em decimais é 0,2 que
nos mostra que não foi considerado nenhum inteiro (número à
12
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D21 - Identificar diferentes representações de um mesmo
número racional

ITEM 3
Fonte: 2ª Avaliação Diagnóstica do 9º Ano do Ensino Fundamental –
2012 - Matemática - Avaliação Comentada. Secretaria de Estado de
Educação. Governo de Goiás

Dentre as formas de representar um número decimal,
a mais comum é a que utiliza vírgula. Valor como 0,25 está
presente nos comércios, nos hospitais, nas lanchonetes
e em muitos outros lugares. Esse valor também pode ser
representado por

A. ( )
B. ( )
C. (X )
D. ( )
GABARITO – C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Desenvolver a habilidade de identificar números racionais em
suas diversas representações: fracionária, decimal ou percentual.
A expectativa de aprendizagem é que o estudante reconheça,
13
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esquerda da vírgula) e dois pedaços do inteiro dividido em dez
partes, representado pelo número 2 que ocupa a casa dos
décimos. Para responder questões de diferentes representações
de números racionais, é necessário, então, reconhecer que os
números racionais admitem diferentes representações e utilizar a
operação de divisão para encontrá-las.

Caderno de Revisão
intérprete e opere com números racionais nas formas fracionária
e decimal. A operação exige que o estudante também faça a
simplificação da fração. O procedimento é usado para encontrar
frações equivalentes formadas por números inteiros menores que
os da fração inicial e chegar à forma irredutível da fração.
SAIBA MAIS
Alguns vídeos disponíveis no canal do Youtube podem
ajudar a compreender a relação entre números racionais:
fracionários e decimais. Quer entender melhor? Assista:
https://www.youtube.com/watch?v=-SvpeHCxpXU.
https://www.youtube.com/watch?v=UyM6IIMGHBY.
https://www.youtube.com/watch?v=aVB7Zkj3hmQ.

CONTEXTO DO ITEM 4
O que é perímetro? E como o calculamos? Perímetro é a
medida do comprimento de um contorno.
Observe um campo de futebol, o perímetro dele é o seu
contorno que está de vermelho.
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Para fazermos o cálculo do perímetro, devemos somar todos
os seus lados:
P = 340 m
O perímetro da figura a seguir é o contorno dela. Como não
temos a medida de seus lados, para medir o seu perímetro, devemos
contorná-la com um barbante e depois esticá-lo e calcular a medida.
Por exemplo:

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/area-perimetro.htm

Fonte: https://mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/area-perimetro.htm

O perímetro da figura é a soma de todos os seus lados:
P = 10 + 8 + 3 + 1 + 2 + 7 + 2 +3
P = 18 + 4 + 9 + 5
P = 22 + 14
P = 36
A unidade de medida utilizada no cálculo do perímetro é a mesma
unidade de medida de comprimento: metro, centímetro, quilômetro...
D11 - Resolver problema, envolvendo o cálculo do perímetro
de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.
15
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P = 100 + 70 + 100 + 70

Caderno de Revisão
ITEM 4
Fonte:https://novaescola.org.br/plano-de-aula/211/perimetro-e-malhaquadriculada (questão adaptada)

Guilherme precisa comprar placas de madeira para colocar
ao redor de um canil que pretende construir em seu quintal,
Quantos metros de madeira ele deve comprar, considerando
que cada lado do quadradinho tem 1,5m?

A. ( ) 8m
B. ( ) 12m
C. ( ) 16m
D. (X ) 24m
GABARITO - D
APRENDIZAGEM ESPERADA

Desenvolver a habilidade de o estudante resolver problemas de
perímetro de figuras planas em malha quadriculada, usando uma
unidade especificada em uma malha quadriculada e comparando
o contorno da figura com essa unidade. Além do conceito de
perímetro, espera-se que o estudante associe e identifique a figura
plana quadrado e suas características.
16
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SAIBA MAIS

CONTEXTO DO ITEM 5
O perímetro é a medida do comprimento de um contorno. Para
cálculo de perímetro em malha quadriculada, utiliza-se o lado de
cada quadrado como unidade de medida de área.
Veja o exemplo:
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Você sabia que medir significa comparar? O que
significa isso? Para medir o perímetro, utilizamos o metro,
seus múltiplos e submúltiplos. Para saber mais acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=87pzFKgmspU.

Caderno de Revisão

Fonte:
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/211/perimetro-e-malha-quadriculada
18
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D11 - Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro
de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.

Fonte:https://pt.slideshare.net/edersonjzanardo/para-calculando-naescola-25461589 (adaptado).

Ricardo anda de bicicleta na praça perto de sua casa,
representada pela figura abaixo. Se ele der uma volta e meia
na praça terá percorrido:

A. ( ) 120m
B. ( ) 160m
C. ( ) 180m
D. (X ) 240m
GABARITO - D
APRENDIZAGEM ESPERADA

Desenvolver a habilidade de o estudante resolver problemas,
utilizando malhas quadriculadas, de diferentes formas, para
encontrar o perímetro de figuras planas. Essa habilidade é
19
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ITEM 5

Caderno de Revisão
desenvolvida por meio da resolução de problemas, que requeiram
do estudante o cálculo do perímetro de uma figura plana, usando
uma unidade especificada em uma malha quadriculada e
comparando o contorno da figura com essa unidade. Identificar o
retângulo e suas características.
SAIBA MAIS
Você já consegue diferenciar perímetro e área? Se
ainda não, separamos alguns vídeos que poderão te
ajudar! Acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=NyOBq_C6pJA.
https://www.youtube.com/watch?v=a0QBCp0iNO8.
https://www.youtube.com/watch?v=si72yPa3_hU.

CONTEXTO DO ITEM 6
Resolver um problema matemático consiste em encontrar uma
estratégia para chegar a uma resposta matematicamente válida.
Não se trata de descobrir a operação que deve ser utilizada para
resolver o problema, mas de ler o enunciado e procurar identificar
estratégias de resolução do problema. É necessário permitirse encontrar caminhos válidos de resolução e não dar enfoque
à resolução com uma operação específica ou pré-determinada.
Como a questão trata de uma situação de composição, é possível
que haja mais de uma possibilidade de resolução considerada
válida. Os problemas de composição trazem situações que
relacionam o todo com as partes.
ITEM 6 - D19 - Resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da adição ou subtração:
junção, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa),
comparação e mais de uma transformação (positiva ou
negativa).
20
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ITEM 6

No final do dia, um “flanelinha” contou as moedas que
arrecadou, cuidando dos carros em um estacionamento.
Nesse dia, ele arrecadou: vinte e cinco moedas de R$ 1,00;
dez moedas de R$ 0,50; vinte moedas de R$ 0,25 e trinta
moedas de R$ 0,10. No total, ele arrecadou:
A. ( ) R$ 35,00
B. ( ) R$ 37,00
C. (X ) R$ 38,00
D. ( ) R$ 40,00
GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Desenvolver a habilidade de resolver diferentes situações que
apresentam ações de: juntar, ou seja, situações associadas à
ideia de combinar dois estados para obter um terceiro; alterar um
estado inicial, ou seja, situações ligadas à ideia de transformação,
que pode ser positiva ou negativa; de comparar, ou seja, situações
ligadas à ideia de comparação. Essas habilidades são uma
transformação (positiva ou negativa) e são avaliadas por meio de
situações-problema contextualizadas. Espera-se que o estudante
associe ideias de adição e multiplicação, opere com números
decimais, identifique unidades monetárias de cotidiano.

SAIBA MAIS
Há formas muito interessantes de realizar contas
de cabeça! Fazer cálculo mental pode ajudar a resolver
problemas e realizar tarefas em menor tempo. Quer
aprender? Há dicas bacanas no vídeo do link: https://www.
youtube.com/watch?v=t9lTx8edMqk.
21
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Fonte: Guia Pedagógico do Professor - 5º Ano do Ensino Fundamental.
Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. Rede Estadual de
Ensino do Estado do Tocantins.
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CONTEXTO DO ITEM 7
As porcentagens são valores que podem ser expressos também
como frações ou números decimais. Para representá-las dessas
formas, é preciso compreender que a porcentagem, como o próprio
termo indica (“por cento”), é a divisão de um número x por 100.
Ou seja, qualquer número em porcentagem pode ser representado
por x/100. Assim, caso se queira transformar uma porcentagem
em sua representação decimal, basta a divisão do numerador pelo
denominador; caso se queira representar a porcentagem como
fração, é necessário transformar a divisão do número x sobre 100
até sua forma irredutível. Por exemplo: o 12% pode ser representado
em números decimais por 12/100 = 0,12 e em sua forma de fração
por 12/100, reduzido, em divisão pelo 4, até 3/25.
ITEM 7 - D21 - Identificar diferentes representações de um
mesmo número racional

ITEM 7
Fonte: Matemática - Prova 3º Bimestre - 6º Ano. Coordenadoria de
Educação. Subsecretaria de Ensino. Secretaria Municipal de Educação.
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Em uma competição de atletismo, Carla completou a
prova que consistia em percorrer 5 km, no entanto, Luís não
conseguiu chegar ao final. Ele percorreu 80% do percurso
estabelecido. O percurso que Luís fez também pode ser
representado por:
A. (X ) 0,8
B. ( ) 0,08
C. ( ) 80/10
D. ( ) 80/1000
GABARITO - A

22
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APRENDIZAGEM ESPERADA

SAIBA MAIS
Entender porcentagem é fácil! Não acredita! Está com
dúvida? Converse com o(a) seu(sua) professor(a) e se
quiser, também assista:
https://www.youtube.com/watch?v=dwvZIT0W9bo.
https://www.youtube.com/watch?v=ev5WoRATQBU&t=6s
Ah, e você sabe onde e como surgiram os cálculos
de porcentagem? Ficou curioso? Assista: https://www.
youtube.com/watch?v=foyPqcw9JSc.

CONTEXTO DO ITEM 8
Nessa questão, é necessário que o estudante conheça as
conversões de unidades de medida de capacidade que compõem
o sistema métrico decimal além do domínio da operação de divisão.
No caso de medidas de capacidade, a unidade de referência é o
litro. Seus múltiplos são o litro multiplicados com dez (decalitro),
cem (hectolitro), mil (quilolitro) e assim sucessivamente; os
submúltiplos são os menores do que o litro, logo, o litro é dividido
por 10 (decilitro), 100 (centilitro), 1000 (mililitro) e a assim segue.
Em geral, não é necessário o conhecimento de todas as unidades
23
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Desenvolver “a habilidade de o estudante identificar números
racionais nas suas diversas representações: fracionária, decimal
ou percentual”. A expectativa de aprendizagem é que o estudante
reconheça, interprete e opere com números racionais nas formas
fracionária e decimal. Espera-se também que o estudante
relacione frações decimais, opere e transforme números
decimais em frações e vice-versa. Conceitos iniciais de razão e
proporção podem ser utilizados para a resolução da questão.
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legais de medida; para resolver esse tipo de problema, faz-se
importante conhecer as unidades mais utilizadas socialmente
como o litro, mililitro. Entretanto, é preciso saber como a medida
está estruturada; no caso da medida de capacidade, utiliza-se a
base 10 (1 litro dividido ou multiplicado por 10, 100, 1000...). Ao
transformar a capacidade total de refrigerante, no caso 1 litro, em
mililitros, multiplicando esse valor por mil. Com a conversão feita, é
possível dividir o total de mililitros de refrigerante pela capacidade
de cada copo, no caso 200 mililitros.
ITEM 8 - D7 - Resolver problemas significativos, utilizando
unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/
mg, l/ml.

ITEM 8
Fonte: Uol Vestibular.

Gilda comprou copos descartáveis de 200 mililitros,
para servir refrigerantes, em sua festa de aniversário.
Quantos copos ela encherá com 1 litro de refrigerante?
A. ( ) 3 copos
B. (X ) 5 copos
C. ( ) 7 copos
D. ( ) 9 copos

GABARITO - B
APRENDIZAGEM ESPERADA

Desenvolver a noção do que é medir, ou seja, compreender
que, para medir uma grandeza, precisa-se de uma unidade de
medida de mesma natureza. Esse conjunto de descritores envolve
medidas de tempo, de massa, de capacidade, de comprimento
e de valores do Sistema Monetário Brasileiro. Alguns descritores
abrangem estimativas de medidas, resolução de problemas
envolvendo medidas e relações entre unidades de medida.
24
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SAIBA MAIS
Que tal aprender um pouco mais sobre o assunto?
Sugerimos um sítio para você pesquisar e ou se
aprofundar:
https://www.todamateria.com.br/medidas-de-capacidade/.

CONTEXTO DO ITEM 9
Resolver um problema matemático consiste em encontrar uma
estratégia para chegar a uma resposta matematicamente válida.
Não se trata de descobrir a operação que deve ser utilizada para
resolver o problema, mas de ler o enunciado e procurar identificar
estratégias de resolução do problema. É necessário permitirse encontrar caminhos válidos de resolução e não dar enfoque
à resolução com uma operação específica ou pré-determinada.
Como a questão trata de uma situação de composição, é possível
que haja mais de uma possibilidade de resolução considerada
válida. Não se trata de encontrar respostas diferentes das do
gabarito, mas de buscar uma estratégia de resolução do problema
que chegue à resposta matematicamente válida. Os problemas
de composição e decomposição de números naturais trazem
situações que relacionam o todo com as partes.
D19 - Resolver problema com números naturais, envolvendo
diferentes significados da adição ou subtração: junção,
alteração de um estado inicial (positiva ou negativa),
comparação e mais de uma transformação (positiva ou
negativa)
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Espera-se que o estudante consiga comparar e transformar
unidades de medida, associar a ideia de divisão em partes iguais,
transformação de medidas e seus múltiplos e submúltilpos.
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ITEM 9
Fonte: Guia Pedagógico do Professor - 5º Ano do Ensino Fundamental.
Secretaria de Educação do Estado do Tocantins. Rede Estadual de Ensino
do Estado do Tocantins. (adaptada).

Aloísio, Ricardo e José trabalham numa fazenda. Os três
juntos retiram, por dia, 670 litros de leite. Ontem, Seu Aloísio
retirou 175 litros e Ricardo, 280 litros. Então, José retirou:

A. (X ) 215 litros de leite
B. ( ) 315 litros de leite
C. ( ) 325 litros de leite
D. ( ) 1125 litros de leite
GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que o estudante resolva diferentes situações
que apresentam ações de associadas à ideia de combinar dois
estados para obter um terceiro; alterar um estado inicial, ou
seja, situações ligadas à ideia de transformação, que pode ser
positiva ou negativa; de comparar, ou seja, situações ligadas à
ideia de comparação; operar com mais de uma transformação,
considerando situações que supõem a compreensão de mais de
uma transformação (positiva ou negativa). Na subtração, podemos
identificar três ideias: comparar, retirar ou tirar e completar.
SAIBA MAIS
As medidas devem ser precisas. Uma curiosidade:
a metrologia estuda medições e suas aplicações.
Quer saber mais? Assista: https://www.youtube.com/
watch?v=k47NwllnNow.
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CONTEXTO DO ITEM 10

D21 - Identificar diferentes representações de um mesmo
número racional.

ITEM 10
Fonte: Caderno de Atividades Matemática - Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. 2009.Departamento de Educação Básica. Secretaria de
Estado da Educação. Governo do Estado do Paraná.

O número representado pela fração
A. ( ) 0,10
B. (X ) 0,25
C. ( ) 0,4
D. ( ) 0,45

GABARITO - B
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Todo número decimal pode ser representado por uma fração,
assim como toda fração pode ser representada por um número
decimal. Para transformar números decimais em frações, é
necessário dividir o número decimal pela quantidade de casas
decimais. Assim, se temos o número 0,8, ele pode ser expresso
pela fração 8/10, já que temos o número 8 na primeira casa
decimal e o 10 como denominador decimal. Como há apenas uma
casa decimal, é adicionado apenas 10. Se fosse o caso de mais
casas decimais, seria necessário incluir o denominador decimal,
conforme a quantidade de casas decimais. Por exemplo, uma casa
decimal --> 10, duas casas --> 100, três casa --> 1000 e assim
sucessivamente. Em nosso exemplo, podemos reduzir a fração
que conseguimos, o 8/10, dividindo o numerador e denominador
por um divisor comum, em nosso caso o 2. Assim, tem-se a fração
8/10 reduzida para 4/5, pois dividimos o 8/2, com resultado 4, e
10/2, com resultado 5.
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APRENDIZAGEM ESPERADA

Desenvolvimento da habilidade de identificar números
racionais nas suas diversas representações. O estudante deverá
ser capaz de reconhecer as diferentes representações de um
número racional. Dentre as formas de representar um número
decimal, a mais comum é a que utiliza vírgula.
SAIBA MAIS
Os sítios “Click Jogos” e “Racha Cuca” disponibilizam
alguns jogos bem bacanas para quem quer aprender um
pouco mais de matemática. Os endereço são: http://www.
clickjogos.com.br/jogos-de-matematica/
https://rachacuca.com.br/jogos/tags/matematica/

CONTEXTO DO ITEM 11
Nesse tipo de questão, é necessário que o estudante conheça as
conversões de unidades da medida da grandeza comprimento que
compõem o sistema métrico decimal, além do domínio da operação
de divisão. No caso de medidas de comprimento, a unidade de
referência é o metro. Em geral, não é necessário o conhecimento
de todas as unidades legais de medida; para resolver esse tipo de
problema, faz-se importante conhecer as unidades mais utilizadas
socialmente como o metro e centímetro. Entretanto, é preciso
saber como a medida está estruturada; no caso da medida de
comprimento, utiliza-se a base 10 (1 metro dividido ou multiplicado
por 10, 100, 1000...). Ao transformar o comprimento da tábua, que
está na unidade de metros para centímetros, a unidade utilizada no
comprimento do palmo de João, é possível fazer a divisão que terá
como resultado a quantidade de palmos de João contido na tábua.
D7 - Resolver problemas significativos, utilizando unidades
de medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.
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ITEM 11

João quer medir um tábua e, para isso, está usando seu
palmo, que mede 21 cm. Se a tábua mede 1,10 metros, ela
deverá conter quantos palmos de João?
A. ( ) mais de 4 palmos e menos de 5 palmos.
B. ( ) exatamente 5 palmos.
C. (X ) mais de 5 palmos e menos de 6 palmos.
D. ( ) exatamente 6 palmos.
GABARITO - C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Desenvolver a noção do que é medir, ou seja, compreender
que, para medir uma grandeza, precisa-se de uma unidade de
medida de mesma natureza.
Esse conjunto de descritores envolve medidas de tempo, de
massa, de capacidade, de comprimento e de valores do Sistema
Monetário Brasileiro.
Alguns descritores abrangem estimativas de medidas,
resolução de problemas envolvendo medidas e relações entre
unidades de medida.
SAIBA MAIS
Acesse a página do Wikipédia e conheça um pouco
mais sobre as medidas.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Metrologia.

ITEM 12 - D11 - Resolver problema envolvendo o cálculo do
perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.
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Fonte: Matemática - Orientações para o professor - SAEB/Prova Brasil 4º Série/ 5º Ano - Ensino Fundamental. Brasília. INEP. 2009.
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ITEM 12
Fonte: http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb/
downloads/5ano_SITE_MT.pdf

Uma praça de uma cidade será construída. A malha
quadriculada abaixo representa a área total da praça.
Cada lado dos quadrados da malha possui 1 metro. A
parte destacada em cinza está destinada a um coreto
que será construído. Considerando essas informações,
quantos metros de construção serão necessários para o
contorno do coreto?

A. (X ) 10 metros
B. ( ) 13 metros
C. ( ) 15 metros
D. ( ) 22 metros
GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Desenvolver a habilidade de o estudante resolver problemas,
utilizando malhas quadriculadas, de diferentes formas, para
encontrar o perímetro de figuras planas. Essa habilidade é avaliada
por meio da resolução de problemas contextualizados, que
requeiram do estudante o cálculo do perímetro de uma figura plana,
usando uma unidade especificada em uma malha quadriculada e
comparando o contorno da figura com essa unidade. Espera-se
30

também que o estudante seja capaz de identificar as unidades
de medidas, bem como o uso apropriado quantidades contínuas
e descontínuas. Utilizar a operação de divisão, atribuindo a ideia
de repartir em partes iguais e quantas vezes uma medida cabe
em outra.
SAIBA MAIS
Fique um craque em matemática! Para entender
perímetro direitinho, acesse o endereço: https://
mundoeducacao.bol.uol.com.br/matematica/areaperimetro.htm

