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Gabarito comentado 
 

Questão 1 
Habilidade avaliada: Identificar, em um grupo de frações, aquelas que são decimais.  

Essa questão se relaciona às seguintes habilidades da BNCC:  

(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. 

(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura 
podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. 

Resposta: Alternativa C. 

Alunos que optaram pelas alternativas A ou D, provavelmente, não reconhecem a fração decimal 
como aquela cujo denominador é 10, 100, 1000,..., ou então consideraram as frações equivalentes a 
essas, obtendo um denominador múltiplo de 10. Como as alternativas A e D incluem frações decimais 

(
3

10
 e 

5

10
), é importante verificar se a escolha foi aleatória ou se houve realmente esse equívoco. Nesse 

caso, reforce o conceito de fração decimal, salientando que frações decimais podem ser representadas 

por números na forma decimal, por exemplo,
1

10
= 0,1,

3

10
= 0,3 e 

7

100
= 0,07. Considere também, 

nesses casos, a possibilidade de uma resposta incorreta resultante de uma leitura equivocada do 
enunciado, não levando em consideração a restrição. Nesse caso, oriente os alunos a lerem com 
atenção o enunciado e frisar os termos restritivos. 

Alunos que consideraram a alternativa B como correta, provavelmente, confundiram o conceito de 
fração decimal ou confundiram numerador e denominador. Procure determinar qual das duas 
possibilidades ocorreu e retome o conceito de fração e sua representação e o significado de fração 
decimal. Em todos os casos, apresente questões similares para certificar-se de que entenderam. 

 

Questão 2 
Habilidade avaliada: Identificar frações impróprias e distingui-las de frações próprias. 

Essa questão se relaciona às seguintes habilidades da BNCC:  

(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. 

(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura 
podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. 

Resposta: Alternativa A. 

Alunos que optaram pela alternativa B ou C, provavelmente, não perceberam que essas alternativas 
incluem frações próprias, talvez por confundir numerador e denominador, talvez por não aplicarem ou 
desconhecerem as definições de fração própria e imprópria. Já os alunos que assinalaram a alternativa 
D que contém apenas frações próprias, provavelmente, confundem os termos “próprias” e 
“impróprias”. Para explorar esses casos, retome a definição de fração e sua representação, bem como 
a definição de fração própria, imprópria e aparente, com o auxílio de imagens, assunto trabalhado 
desde os anos anteriores.  

Também pode ter ocorrido interpretação equivocada do texto, não considerando a restrição. 
Oriente os alunos a ler com atenção o enunciado e frisar os termos restritivos. Apresente novas 
questões similares para confirmar que entenderam.  
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Questão 3 
Habilidade avaliada: Calcular frações equivalentes a uma dada fração, a fim de apresentá-la em 

uma forma simplificada.  

Essa questão se relaciona às seguintes habilidades da BNCC:  

(EF07MA05) Resolver um mesmo problema utilizando diferentes algoritmos. 

(EF07MA06) Reconhecer que as resoluções de um grupo de problemas que têm a mesma estrutura 
podem ser obtidas utilizando os mesmos procedimentos. 

Resposta: Alternativa D. 

Respostas que incidiram sobre as alternativas A, B ou C, podem estar associadas a equívocos na 
divisão dos numeradores ou dos denominadores. Na alternativa A, o equívoco pode estar na divisão 
210 por 2. Oriente os alunos que propuseram essa alternativa a retomar os cálculos, e tentar perceber 
onde se enganaram. Observe se algum desses alunos apresenta alguma dificuldade na divisão, por 
exemplo, se ao fazer a divisão de 2 por 2 com resto zero, continuam dividindo 10 por 2 sem colocar o 0 
no quociente, obtendo o quociente 15. Caso ocorra algum caso assim, retome a divisão com números 
em que aparece 0 no quociente, como em 505 : 5. A opção pela alternativa B pode ser devida a uma 
divisão incorreta de 75 por 3, resultado talvez de uma operação mental. Retome o conceito de frações 
equivalentes e sua obtenção, e apresente novas questões semelhantes para os alunos.  

 

Questão 4 
Habilidade avaliada: Somar e subtrair frações com denominadores diferentes, determinando o 

denominador comum que forma frações equivalentes às frações dadas.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA12 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 
envolvam as operações com números racionais. 

Respostas: 

a) 
3

4
+

5

8
=

11

8
 

b) 
2

3
−

1

6
=

3

6
 ou 

2

3
−

1

6
=

1

2
; 

c) 
5

3
+ 2 =

11

3
 

d) 
8

5
− 1 =

3

5
 

e) 
1

8
+

3

5
=

29

40
; 

f) 
4

5
−

2

3
=

2

15
. 

Os itens a e b apresentam operações com duas frações em que o denominador de uma é múltiplo 
do denominador da outra. Nesse caso, o denominador comum é o maior dos dois, o que convém 
salientar para os alunos, pois simplifica os cálculos, não exigindo decompor os números em fatores 
primos. Respostas incorretas em algum desses itens podem estar associadas ao equívoco no cálculo 
das frações equivalentes (ou de uma delas) ou a ter considerado, como no item b, uma soma em vez 
de subtração. Os itens c e d solicitam operações de fração com números naturais (ou frações 

aparentes), cujos denominadores podem ser ajustados ao de qualquer fração, por exemplo 2 =
6

3
, e, 

assim, a adição no item c pode ser direta: 
5

3
+

6

3
=

5+6

3
=

11

3
. Convém destacar esses casos para os 

alunos, pois são orientações que facilitam os cálculos. Respostas incorretas nesses itens podem ser 
devidas a cálculo incorreto do denominador comum, ou do estabelecimento da fração equivalente. Já 
os itens e e f apresentam operações com duas frações em que é necessário determinar frações 
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equivalentes com denominadores iguais, em seguida, adicionar ou subtrair as frações equivalentes. 
Nesses casos, os equívocos podem estar relacionados ao cálculo do mínimo múltiplo comum, na 
obtenção da fração equivalente, por exemplo, não dividir o mmc obtido pelo denominador ou não 
multiplicar o resultado dessa divisão pelo numerador, ou mesmo na operação com as frações 
equivalentes. É importante que os alunos tentem encontrar onde se equivocaram logo após 
conhecerem o resultado correto. Os casos que ainda persistirem com dúvida, é conveniente verificar o 
exato momento do processo em que se equivocaram, a fim de retomar com eles a operação ou o 
conceito em que se confundiram. 

 

Questão 5 
Habilidade avaliada: Reconhecer a operação necessária para resolver um problema, calcular o 

resultado de operações com números racionais, e identificar e calcular frações equivalentes. 

Essa questão se relaciona às seguintes habilidades da BNCC:  

(EF07MA11) Compreender e utilizar a multiplicação e a divisão de números racionais, a relação 
entre elas e suas propriedades operatórias. 

(EF07MA12) Resolver e elaborar problemas que envolvam as operações com números racionais. 

Resposta: Alternativa D. 

Alunos que optaram pelas alternativas A ou B, provavelmente, não realizaram cálculos, 
considerando uma das frações apresentadas no enunciado. Já os alunos que assinalaram a alternativa 
C, provavelmente, interpretaram a divisão de maneira equivocada, invertendo as frações e realizando a 

operação 
1

10
∶ 

2

5
 na ordem em que elas aparecem no enunciado, ou então assinalaram aleatoriamente. 

Na situação descrita, é preciso calcular quantas vezes 
1

10
 cabe em 

2

5
, ou seja, 

2

5
∶  

1

10
. Com o auxílio de 

imagens: 

Ilustração: Carmen Martinez 

 

Leve-os a perceber que 
1

10
 cabe 4 vezes em 

2

5
. Sem o auxílio de imagens é preciso escrever a divisão 

por meio de uma fração e multiplicar o numerador e o denominador por um mesmo número 
conveniente, diferente de zero (número inverso), não alterando o resultado. 

2

5
∶  

1

10
=

2
5
1

10

=

2
5

∙
10
1

1
10 ∙

10
1

=  

20
5

10
10

=
4

1
= 4 

Analise os registros e as marcações realizadas pelos alunos e verifique as diferentes estratégias. Os 
cálculos na folha podem auxiliar nessa interpretação. Convém retomar com esses alunos o significado 
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de divisão de fração por fração com o suporte de imagens, e propor novas questões semelhantes, e 
depois, em situações contextualizadas.  

 

Questão 6 
Habilidade avaliada: Calcular o mínimo múltiplo comum de dois ou três números, por meio da 

decomposição desses números em fatores primos.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA01 da BNCC: Resolver e elaborar problemas com 
números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor 
comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.  

Respostas:  

a) mmc (12, 15) = 60 

b) mmc (24, 40) = 120 

c) mmc (12, 15, 40) = 120 

d) mmc (10, 24, 36) = 360 

Nessa questão: a) mmc(12, 15)= 22 ⋅ 3 ⋅ 5 = 60. Eventuais respostas incorretas nesse item podem 
estar relacionadas ao considerar o 3 que é um divisor comum duas vezes, tanto como fator do 12 
como do 15, dando como resposta 180. Pode também ocorrer esquecimento de incluir a potência de 
2, dando como resultado 30. 

b) mmc(24, 40) = 23 ⋅ 3 ⋅ 5 = 120. Podem ocorrer equívocos na potência, dando como resultado, 
por exemplo, 30 ou 60.  

c) mmc(12, 15, 40) = 23 ⋅ 3 ⋅ 5 = 120. Respostas incorretas nesse item podem estar associadas ao 
cálculo ou a escolha incorreta do expoente. 

d) mmc(10, 24, 36) = 23 ⋅ 32 ⋅ 5 = 360. Da mesma forma que nos itens anteriores, respostas 
incorretas podem estar relacionadas à potência, ou seja, na determinação dos fatores primos, e 
seleção daqueles que não são comuns, incluindo o fator comum apenas uma vez. 

Também pode ocorrer em qualquer item falta de atenção em uma passagem, não considerando 
que o fator divide mais de um número. 

Em qualquer caso, após resolver o primeiro item para o coletivo da classe, oriente os estudantes a 
rever todos os casos e verificar onde erraram e, corrigirem. Depois, refaça cada um dos itens com a 
classe e apresente outros problemas semelhantes para confirmar que entenderam. Analise os registros 
e as marcações realizadas pelos alunos e verifique as diferentes estratégias. Os cálculos na folha 
podem auxiliar nessa interpretação. 

  

Questão 7 
Habilidade avaliada: Resolver problemas envolvendo o conceito de mínimo múltiplo comum. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA01 da BNCC: Resolver e elaborar problemas com 
números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor 
comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos. 

Resposta: Alternativa B 

Escolhas pela alternativa A podem estar relacionadas ao aluno considerar um múltiplo comum mas 
que não é o menor, fruto talvez da multiplicação direta dos períodos citados no enunciado. 

Alunos que optaram pela alternativa C possivelmente se confundiram em algum cálculo, ou na 
determinação dos fatores primos a serem considerados.  
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Nos dois casos, é recomendável determinar novamente os fatores primos de cada número para 
selecionar o múltiplo comum de menor valor. 

Alunos que optaram pela alternativa D, provavelmente, consideraram a soma dos dois períodos  
6 + 8 = 14, o que indica uma possível interpretação incorreta do enunciado, ou a não associação do 
período ao mínimo múltiplo comum dos dois números. Retome a leitura do enunciado, e destaque 
cada fase da estratégia usada. É interessante comparar problemas em que o cálculo envolve mmc e 
mdc, para que os alunos percebam as diferentes relações nos dois casos.    

 

Questão 8 
Habilidade avaliada: Resolver problemas com porcentagens e cálculos de pagamentos em parcelas 

iguais. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA02 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 
envolvam porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos simples, utilizando 
estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. 

Resposta: Alternativa C. 

Alunos que optaram pela alternativa A, provavelmente, equivocaram-se trocando o valor das 
parcelas com o valor da entrada, talvez por confusão ou ainda por não distinguir entre as duas 
composições do pagamento. Peça que releiam o problema e interpretem a situação, indicando as 
etapas que devem seguir para chegar ao resultado. 

Alunos que optaram pela alternativa B podem ter calculado corretamente a entrada, mas 
esqueceram de subtraí-la do preço total para formar as parcelas. 

Alunos que optaram pela alternativa D, provavelmente, não reconheceram a alternativa como a 
correta, confundindo entrada com parcelas. 

Em qualquer caso, reveja a intepretação do problema, peça que façam os cálculos isoladamente 
indicando a que cada um se refere. Examine o conceito de porcentagem, proponha alguns exercícios 
em que se incluam decréscimos como no caso do valor da entrada e acréscimos para que distingam as 
operações necessárias em cada um.     

 

Questão 9 
Habilidade avaliada: Determinar o maior divisor comum entre dois números aplicando a 

decomposição em fatores primos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA01 da BNCC: Resolver e elaborar problemas com 
números naturais, envolvendo as noções de divisor e de múltiplo, podendo incluir máximo divisor 
comum ou mínimo múltiplo comum, por meio de estratégias diversas, sem a aplicação de algoritmos.  

Respostas:  

a) mdc (24, 63) = 3 

b) mdc (35, 28) = 7 

c) mdc (140, 50) = 10 

d) mdc (62, 24) = 2 

Respostas incorretas em um ou mais itens podem estar associadas a: não consideração de todos os 
fatores comuns às decomposições, pensando que como se trata de máximo divisor comum tenha de se 
considerar apenas o maior fator; equívoco em alguma multiplicação; ou ainda a alguma dificuldade 
para decompor. Os fatores comuns estão destacados a seguir: 
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a)24 = 2∙2∙2∙3; 63 = 3∙3∙7 

b) 35 = 5∙7; 28 = 2∙2∙7 

c) 140 = 2∙2∙5∙7; 50 = 2∙5∙5 

d) 62 = 2∙31; 24 = 2∙2∙2∙3 

Retome a questão com os alunos, destacando o procedimento para encontrar o mdc, marcando 
todos os fatores comuns às decomposições. Reforce o significado de “comum” no mdc, garantindo que 
não se trata do maior ou menor fator, e sim ao produto de todos os que são comuns aos dois números. 
Apresente novos casos semelhantes para se certificar de que todos entenderam. 

 

Questão 10 
Habilidade avaliada: Reconhecer a operação necessária para resolver problemas de partição e 

determinar a fração de uma quantidade. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA11 da BNCC: Compreender e utilizar a multiplicação 
e a divisão de números racionais, a relação entre elas e suas propriedades operatórias.  

Resposta: 20 residências 

Os alunos precisar reconhecer que a solução do problema é dada pelo cálculo:  

4

5
∶  

1

25
=

4
5
1

25

=

4
5

∙
25
1

1
25

∙
25
1

=  

100
5
1

= 20 

Respostas incorretas a essa questão podem ser devidas a escolha da operação de multiplicação em 
vez de divisão, oriunda, provavelmente, de um equívoco de interpretação do enunciado, ou de relação 
de continência entre as quantidades domiciliares e o reservatório. Nesse caso, é necessário examinar 
como cada aluno pensou e providenciar outros modelos de situações similares. Analise os registros e 
as marcações realizadas pelos alunos, e verifique as diferentes estratégias. Os cálculos na folha podem 
auxiliar nessa interpretação. 

Respostas incorretas podem estar ligadas a equívocos na divisão de frações, tais como não 
multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda, ou dividir numeradores e denominadores. Nesse 
caso, reveja as operações de multiplicação e divisão, começando pela multiplicação de um número por 
uma fração, depois transformando esse número em outra fração até chegar à divisão através da 

multiplicação pelo inverso, por exemplo, calculando a metade de 1, associando à multiplicação 
1

2
⋅ 1, e 

associando essa à divisão por 2, e assim por diante.   
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Grade de correção 

Matemática – 7º ano – 1º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta  

do aluno 

Desempenho  

do aluno 

1 Habilidade avaliada: Identificar, em um 
grupo de frações, aquelas que são 
decimais.  

Habilidades da BNCC: EF07MA05  
e EF07MA06. 

Alternativa C.   

2 Habilidade avaliada: Identificar frações 
impróprias e distingui-las de frações 
próprias. 

Habilidades EF07MA05 e EF07MA06  
da BNCC. 

Alternativa A.   

3 Habilidade avaliada: Calcular frações 
equivalentes a uma dada fração, a fim 
de apresentá-la em uma forma 
simplificada. 

Habilidades da BNCC: EF07MA05  
e EF07MA06. 

Alternativa D.   



 
 

 

Matemática – 7º ano – 1º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

4 Habilidade avaliada: Somar e subtrair 
frações com denominadores diferentes, 
determinando o denominador comum 
que forma frações equivalentes às 
frações dadas.  

Habilidade da BNCC: EF07MA12. 

a) 
3

4
+

5

8
=

11

8
; 

b) 
2

3
−

1

6
=

3

6
 ou 

2

3
−

1

6
=

1

2
; 

c) 
5

3
+ 2 =

11

3
; 

d) 
8

5
− 1 =

3

5
; 

e) 
1

8
+

3

5
=

29

40
; 

f) 
4

5
−

2

3
=

2

15
. 

  

5 Habilidade avaliada: Reconhecer a 
operação necessária para resolver um 
problema, calcular o resultado de 
operações com números racionais, e 
identificar e calcular frações 
equivalentes. 

Habilidades da BNCC: EF07MA11  
e EF07MA12. 

Alternativa D.   

6 Habilidade avaliada: Calcular o mínimo 
múltiplo comum de dois ou três 
números, por meio da decomposição 
desses números em fatores primos.  

Habilidade da BNCC: EF07MA01. 

a) mmc(12, 15) = 60 

b) mmc(24, 40) = 120 

c) mmc(12, 15, 40) = 120 

d) mmc(10, 24, 36) = 360 

  

7 Habilidade avaliada: Resolver problemas 
envolvendo o conceito de mínimo 
múltiplo comum. 

Habilidade da BNCC: EF07MA01. 

Alternativa B.   
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8 Habilidade avaliada: Resolver problemas 
com porcentagens e cálculos de 
pagamentos em parcelas iguais. 

Habilidade da BNCC: EF07MA02. 

Alternativa C.   

9 Habilidade avaliada: Determinar o maior 
divisor comum entre dois números 
aplicando a decomposição em fatores 
primos. 

Habilidade da BNCC: EF07MA01. 

a) mdc(24, 63) = 3  

b) mdc(35 28) = 7  

c) mdc(140, 50) = 10 

d) mdc(62, 24) = 2  

  

10 Habilidade avaliada: Reconhecer a 
operação necessária para resolver 
problemas de partição e determinar a 
fração de uma quantidade. 

Habilidade da BNCC: EF07MA11. 

20 residências   

 


