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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
Para resolver a questão, deve-se pensar inicialmente na
compreensão das ideias de quantos “a mais” e “a menos”. Aqui é
necessário compreender que Pedro tem 8 bolinhas a menos que
João e saber quantas são elas para depois somar as bolinhas
dos dois. A ideia é comparar duas quantidades inteiras, buscando
compreender o quanto uma quantidade tem a mais ou a menos
que a outra, considerando que o item pode ser resolvido tanto
por adição quanto por subtração. Muitos estudantes associam
a expressão “ter a mais que“ à operação de adição, assim
como associam a expressão “ter a menos que” à operação de
subtração. A ideia de comparar da subtração implica compreender
que teremos 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).

ITEM 1
Fonte: https://novaescola.org.br

Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No
final, João tinha 20 bolinhas, que correspondiam a 8 bolinhas a
mais que Pedro. João e Pedro tinham quantas bolinhas juntos?
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A. ( ) 28 bolinhas.
B. (X ) 32 bolinhas.
C. ( ) 40 bolinhas.
D. ( ) 48 bolinhas.
GABARITO: B
APRENDIZAGEM ESPERADA

Habilidade de resolver
situações de juntar, combinar,
recombinar quantidades e situações de operações matemáticas.
Comparar e operar com mais de uma transformação por meio de
problemas. É necessário que se trabalhe as ideias de “ a mais e
a menos” e os diferentes sentidos que essas expressões são
colocadas no texto escrito. A associação direta com a adição
(pelo uso da palavra mais) e da subtração (com relação à palavra
menos) precisa ser descartada para a resolução da questão, pois
a solução da questão pode envolver o uso da subtração. João
tem 20 bolas. João tem 8 bolas a mais do que Pedro, ou seja, 208=12. Então, Pedro tem 12 bolas,12+20=32, logo, Pedro e João
têm 32 bolas juntos.
SAIBA MAIS
No link abaixo, você encontra sugestões de jogos com os
quais você pode se divertir enquanto aprende matemática!
http://www.ibilce.unesp.br/#!/departamentos/matematica/
extensao/lab-mat/jogos-no-ensino-de-matematica/6-ao-9-ano/.

CONTEXTO DO ITEM 2
Apesar de o problema falar em quantidades a serem retiradas
de um total (que não foi citado), o que a situação apresenta como
desafio é juntar três conjuntos para se chegar a um total. A principal
ação ao se deparar com um problema matemático é ler o texto e
procurar compreendê-lo; a partir daí, buscar estratégias possíveis
de resolução para se chegar a uma resposta matemática válida. A
9
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questão em foco traz a ideia de juntar duas quantidades, ou seja,
há dois conjuntos com quantidades pré-estabelecidas que devem
ser unidos para formar um total. Algumas estratégias podem
ser utilizadas para se chegar a um resultado. Uma delas seria
juntar o 10 ao 20, totalizando 30 e, em seguida, juntar o 40 ao
30 já encontrado. Outra estratégia poderia ser a de juntar as três
quantidades apresentadas (10+20+40) para se chegar ao total.
Uma questão importante na resolução do problema é associar as
ideias de juntar, a mais, ou a menos em diferentes contextos
D19 - Resolver problema com números naturais, envolvendo
diferentes significados da adição ou subtração.

ITEM 2
https://www.proprofs.com

De uma caixa foram retiradas várias camisas. No primeiro
lote foram retiradas 20, no segundo lote foram 10 e no terceiro
lote foram 40. Quantas camisas foram retiradas no total?
A. (X ) 70 camisas.
B. ( ) 80 camisas.
C. ( ) 60 camisas.
D. ( ) 50 camisas.
GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Habilidade de resolver problemas por meio da significação de
situações de juntar, combinar dois estados para obter um terceiro.
Nessa questão, a adição é utilizada em sua ideia de juntar,
adicionar. Cabe destacar que as bases operativas da adição
envolvem outras ideias que não apenas a ideia de adicionar e que
todas são importantes para a compreensão de características do
sistema de numeração decimal e o desenvolvimento de estratégias
de cálculo.
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CONTEXTO DO ITEM 3
Para resolver a questão, deve-se pensar inicialmente na
compreensão das ideias de quantos “a mais” e “a menos”. A ideia
é comparar duas quantidades inteiras, buscando compreender
o quanto uma quantidade tem a mais ou a menos que a outra,
considerando que o item pode ser resolvido tanto por adição
quanto por subtração. Muitos estudantes associam a expressão
“ter a mais que“ à operação de adição, assim como associam a
expressão “ter a menos que” à operação de subtração. A ideia de
comparar da subtração implica compreender que teremos 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).

ITEM 3
https://www.ticsnamatematica.com

Márcia e Rodrigo decidiram juntar seus selos e iniciar uma
coleção em dupla. Juntos eles têm 1200 selos. Márcia tinha
300 selos a mais que Rodrigo. Com quantos selos Rodrigo
11
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SAIBA MAIS
Você sabia que aprender matemática pode ser bem
divertido? Há um canal no Youtube, recomendado na
página da Olimpíada Brasileira de Matemática das
Escolas Públicas (OBMEP), chamado “Isto é Matemática”,
que traz vídeos muito interessantes de vários temas da
matemática. Acesse e conheça:
https://www.youtube.com/user/istoematematica/.
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contribuiu para iniciar a coleção?
A. ( ) 400
B. ( ) 430
C. (X ) 450
D. ( ) 460
GABARITO - C

APRENDIZAGEM ESPERADA

Habilidade de resolver
situações de juntar, combinar
recombinar quantidades e situações de operações matemáticas.
Comparar e operar com mais de uma transformação por meio
de problemas. O estudante deverá ser capaz de compreender a
noção de “a mais ou a menos” em problemas que envolvem a
adição ou a subtração. A noção de comparar pode estar associada
à expressão “ menos que”.
SAIBA MAIS
Quer ficar fera em matemática? Na página chamada
“Atractor”, você encontra muitos desafios matemáticos,
jogos e quebra-cabeças. Você se diverte brincando!
Acesse: http://www.atractor.pt/.

CONTEXTO DO ITEM 4
A unidade de capacidade é usada quando queremos medir a
quantidade de sucos, água, gasolina entre outros. Utilizamos o
litro (l) e seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do litro são o
quilolitro (kl), hectolitro (hl) e decalitro (dal), todos maiores que o
litro. Já os submúltiplos são menores que o litro e denominados por
decilitro (dl), centilitro (cl) e mililitro (ml). Determinar a capacidade
de um recipiente é saber com qual volume o seu interior pode
ser preenchido; em outras palavras, é determinar o seu volume
interno. A unidade fundamental das medidas de capacidade é o
12
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litro, que corresponde ao volume de 1dm3.

Entretanto, há de se distinguir as duas grandezas (volume
e capacidade) e suas medidas. As medidas de capacidade são
estruturadas em base 10, ou seja, tomando o litro como unidade
básica, multiplicaremos por 10, 100, 1000... para obter os múltiplos
e dividiremos por 10, 100, 1000... para obter os submúltiplos.
D7- Resolver problemas significativos, utilizando unidades de
medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.

ITEM 4
Fonte: https://www.acessaber.com.br

Daniela distribuiu o conteúdo de 8 embalagens de 750 ml
de suco de laranja em copos de 200 ml. Quantos copos foram
utilizados por Daniela?
A. (X ) 30
B. ( ) 40
C. ( ) 25
D. ( ) 90
GABARITO - A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Habilidade de solucionar problemas por meio do reconhecimento
das unidades de medidas padronizadas usadas. Identificar as
unidades de medidas e seus múltiplos e submúltiplos, bem
como comparar 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.

13

Matemática

Fonte:
www.sabercom.furg.br/bitstream/123456789/1695/.../
unidades%20de%20medidas.pdf
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SAIBA MAIS
A página “Calcule Mais” disponibiliza vídeo aulas,
exercícios, dicas. Acesse e confira!
https://calculemais.com.br/aulas-de-matematica#.

CONTEXTO DO ITEM 5
Visando à padronização das medições, uma comissão de
físicos e matemáticos contribuíram com a criação de um padrão
de medida único, e assim, em 1791, época da Revolução
Francesa, surgiu o SISTEMA MÉTRICO DECIMAL. Este, por sua
vez, baseia-se em múltiplos de dez, o que justifica seu nome. O
Sistema Métrico Decimal tem como unidade padrão o metro, que
significa “o que mede”.
Fonte:(www.sabercom.furg.br/bitstream/123456789/1695/.../
unidades%20de%20medidas.pdf).
A partir do metro, as outras medidas foram padronizadas: o
metro quadrado que teve como base o metro; o metro cúbico teve
como base o metro quadrado, o litro teve como base o decímetro
cúbico (1 litro corresponde à quantidade de água que pode ser
colocada em um recipiente que possui como volume interno 1
decímetro cúbico); o quilo teve como base o litro.
D7 - Resolver problemas significativos, utilizando unidades
de medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.

ITEM 5
Fonte: Artigo: Atividades semelhantes à Prova Brasil – 5º e 9º anos do
Ensino Fundamental

Numa festa foram preparados 4 kg de feijão, 8 kg de arroz
e 6 kg de carne. Quantos gramas de comida foram preparadas
no total?
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A. ( ) 18g
B. ( ) 180g
C. ( ) 1800g
D. (X ) 18000g
GABARITO - D
APRENDIZAGEM ESPERADA

Por meio desse item, o estudante poderá observar a relação
entre a medida de uma grandeza e um número, bem como a
precisão das medidas. Identificar as unidades de medidas e
seus múltiplos e submúltiplos, bem como comparar quantidades
contínuas e descontínuas. Trabalhar com medidas possibilita
explorar problemas práticos do cotidiano dos estudantes e
desenvolver atividades aliadas a outras disciplinas escolares.
SAIBA MAIS
Sabia que a matemática. Acesse o portal:
https://portaldosaber.obmep.org.br/index.php/site/index?a=4.

CONTEXTO DO ITEM 6
A unidade de capacidade é usada quando queremos medir a
quantidade de sucos, água, gasolina entre outros. Utilizamos o
litro (l) e seus múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do litro são o
quilolitro (kl), hectolitro (hl) e decalitro (dal), todos maiores que o
litro. Já os submúltiplos são menores que o litro e denominados por
decilitro (dl), centilitro (cl) e mililitro (ml). Determinar a capacidade
de um recipiente é saber com qual volume o seu interior pode
ser preenchido; em outras palavras, é determinar o seu volume
interno. A unidade fundamental das medidas de capacidade é o
litro, que corresponde ao volume de 1dm3.
Fonte:www.sabercom.furg.br/bitstream/123456789/1695/.../
unidades%20de%20medidas.pdf
15
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Entretanto, há de se distinguir as duas grandezas (volume
e capacidade) e suas medidas. As medidas de capacidade são
estruturadas em base 10, ou seja, tomando o litro como unidade
básica, multiplicaremos por 10, 100, 1000... para obter os múltiplos
e dividiremos por 10, 100, 1000... para obter os submúltiplos.
D7 - Resolver problemas significativos, utilizando unidades
de medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.

ITEM 6
Fonte: http://www.obmep.org.br/provas.htm

Sempre que Jenifer abastece seu carro, ela enche o
tanque e anota a data, a quilometragem marcada no painel
do carro e a quantidade de litros de combustível colocada.
Na tabela estão os dados registrados por Jenifer em dois
abastecimentos consecutivos. Quantos quilômetros por litro,
aproximadamente, fez o carro de Jenifer nesse período?

Data

Km

Litros

01/02

35723

32,5

07/02

36144

43,0

A. ( ) 5,6
B. (X ) 9,8
C. ( ) 11, 1
D. ( ) 12,9
GABARITO – B
APRENDIZAGEM ESPERADA

Por meio desse item, o estudante poderá observar a relação
entre a medida de uma grandeza e um número, bem como a
precisão das medidas. Identificar as unidades de medidas e
seus múltiplos e submúltiplos, bem como comparar quantidades
contínuas e descontínuas. Espera-se, também, que compreenda
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SAIBA MAIS
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

CONTEXTO DO ITEM 7
O perímetro de uma figura plana é a soma das medidas
dos lados de um polígono. É comum utilizarmos o conceito de
perímetro em situações cotidianas para calcularmos, por exemplo,
quantidade de material a ser comprado para a confecção de
enfeites de festa, construção de cerca dentre outras.
D11- Resolver problema envolvendo o cálculo do perímetro
de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.

ITEM 7
Fonte: http://www.obmep.org.br/provas.htm

Quais dos polígonos desenhados no quadriculado tem o
mesmo perímetro?

17
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conceitos de proporcionalidade. Trabalhar com medidas possibilita
explorar problemas práticos do cotidiano dos estudantes e
desenvolver atividades aliadas a outras disciplinas escolares.
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A. ( ) IV e III
B. ( ) II e III
C. ( ) I e IV
D. (X ) I e II
GABARITO - D
APRENDIZAGEM ESPERADA

Habilidade de resolver problemas, utilizando malhas
quadriculadas, de diferentes formas, para calcular o perímetro de
figuras geométricas.

SAIBA MAIS
Você já consegue diferenciar perímetro e área? Se ainda
não, separamos alguns vídeos que poderão ajudar você!
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 DOS ITENS 8 e 9
Inicialmente, o cálculo do perímetro é efetuado utilizando a
malha quadriculada, para facilitar o entendimento dos estudantes.
Gradativamente, esse cálculo passa a ser realizado sem o auxílio
da malha quadriculada.
D11- Resolver problema, envolvendo o cálculo do perímetro
de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.

18
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ITEM 8
Matemática

Fonte: https://novaescola.org.br

Observe a figura abaixo:

Considere o lado de cada quadradinho como unidade de
medida de comprimento. Para que o perímetro do retângulo
seja reduzido à metade, a medida de cada lado deverá ser:
A. (X ) dividida por 2.
B. ( ) multiplicada por 2.
C. ( ) aumentada em 2 unidades.
D. ( ) dividida por 3.
GABARITO – A
APRENDIZAGEM ESPERADA

Espera-se que o estudante consiga resolver problemas,
utilizando malhas quadriculadas, de diferentes formas, para
encontrar o perímetro de figuras.
SAIBA MAIS
Acesse o sítio abaixo para aprender mais sobre o cálculo
de perímetro de figuras geométricas.
https://pt.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geoarea-and-perimeter/basic-geo-perimeter/e/perimeter_1.
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ITEM 9
Fonte: http://www.spaece.caedufjf.net/nivel/nivel-5-5

Observe abaixo o formato da cruz que Fábio desenhou em
uma malha quadriculada. O lado de cada quadradinho dessa
malha equivale a 3 cm.

Qual é a medida do perímetro da cruz que Fábio desenhou?
A. ( ) 36 cm
B. ( ) 45 cm
C. (X ) 120 cm
D. ( ) 132 cm
GABARITO – C
APRENDIZAGEM ESPERADA

Avalia a habilidade de resolver problemas, utilizando malhas
quadriculadas, de diferentes formas, para encontrar o perímetro
de figuras.
20
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CONTEXTO DOS ITENS 10, 11 E 12
Os números racionais são os números representados por
frações ou números decimais. Fração é a forma de dividir alguma
coisa por meio da razão de dois números inteiros a e b, com b
diferente de zero. Dessa forma, nada mais é do que uma divisão
na qual o dividendo é numerador e o divisor é o denominador.
D21- Identificar diferentes representações de um mesmo
número racional.

ITEM 10
Fonte: https://www.youtube.com/watch?v=1JT_0FyzPzA

A fração que corresponde ao número 0,56 é:
A. ( ) 7/100
B. (X ) 14/25
C. ( ) 28/25
D. ( ) 28/100
GABARITO - B
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.
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SAIBA MAIS
A página que pode ser acessada por meio do link abaixo
mostra de uma forma muito interessante como fazer
cálculo de perímetro!
https://pt.khanacademy.org/math/basic-geo/basic-geoarea-and-perimeter/basic-geo-perimeter/e/perimeter-2.
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ITEM 11
Fonte: Avaliação Dirigida Amostral – 2ª Etapa – Ciclo II – 2017 - Avaliação
Comentada – Matemática. Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de
Goiás.

Observe a fração a seguir:

O número decimal que representa essa fração é:
A. ( ) 0,234
B. (X ) 2,34
C. ( ) 23,4
D. ( ) 234
GABARITO - B
SAIBA MAIS
Ainda com dúvidas sobre a transformação de frações e
decimais? Acesse:
https://www.youtube.com/watch?v=aVB7Zkj3hmQ.
https://matematicanaweb.com.br/assuntos/numerosracionais-decimais/transformacao-de-numero-decimal-emfracao-decimal/.

ITEM 12
O número representado pela fração ¼ é:
A. ( ) 0,10
B. (X ) 0,25
C. ( ) 0,4
D. ( ) 0,45
GABARITO - B
22
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APRENDIZAGEM ESPERADA ITENS 10, 11 E 12

SAIBA MAIS
A página disponível no link abaixo pode ajudá-lo a pensar
sobre as representações fracionárias e decimais. Acesse:
https://pt.khanacademy.org/math/pt-5-ano/numeros-parte15ano/comparacao-visual-de-numeros-decimais/e/cc-4thcomparing-decimals-and-fractions
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Espera-se que o estudante utilize as diferentes formas dos
números racionais positivos e associe a representação de um
número decimal a uma fração.

