
 
 

 

Matemática – 7º ano – 2º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Gabarito comentado 
 

Questão 1 
Habilidade avaliada: Identificar dados em uma tabela, calcular as porcentagens desses dados em 

relação ao total, com arredondamentos, e construir um gráfico de setores que represente as 
informações da tabela.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA37 da BNCC: Interpretar e analisar dados 
apresentados em gráfico de setores divulgados pela mídia e compreender quando é possível ou 
conveniente sua utilização. 

Respostas:  

a) Maior ocorrência: bicicleta urbana; menor ocorrência: bicicleta de corrida. 

b) Espera-se que os alunos completem o gráfico construindo os setores, relacionando cada tipo de 
bicicleta à porcentagem correspondente (44% urbana, 11% dobrável, 6% corrida, 21% Mountain bike e 
18% infantil) e acrescentando também a legenda, o título e a fonte da tabela anterior. 

Respostas diferentes podem resultar de uma interpretação incorreta da tabela. É importante 
verificar o motivo caso a caso, para levantar as dificuldades de cada aluno e, então, trabalhá-las 
individualmente, de modo que esses alunos compreendam a relação entre os valores e os elementos 
da tabela; as porcentagens e os elementos do gráfico.  

Para construir o gráfico, é necessário, primeiramente, que os alunos obtenham os dados 
necessários, isto é, que somem as quantidades de bicicletas de cada tipo (360 bicicletas) e, com base 
nesse total, construam uma terceira coluna da tabela, indicando as porcentagens de cada um. 
Equívocos podem ocorrer em alguma dessas fases do processo. Na divisão das quantidades da tabela 
pelo total de bicicletas, os alunos precisarão fazer arredondamentos, por exemplo, para as bicicletas de 

corrida, a divisão é 20: 360 = 5, 5̅%, que pode ser arredondado para 6%. Será necessário também 
salientar e discutir a regra de arredondamento. Convém lembrá-los de que a soma dos percentuais de 
cada tipo deve resultar em 100%, dado que vai permitir que verifiquem por conta própria se as 
porcentagens estão corretas ou não. Como a circunferência está dividida em 100 partes iguais, espera-
se que os alunos representem a porcentagem correspondente de cada tipo de bicicleta pela 
quantidade de marcações na circunferência, auxiliando a construção de cada setor. Nesse caso, é 
necessário utilizar uma régua. 

 

Questão 2 
Habilidade avaliada: Calcular a média aritmética de um conjunto de dados. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA35 da BNCC: Compreender, em contextos 
significativos, o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular 
seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados. 

Resposta: Alternativa C. 

Alunos que optaram pela alternativa A ou B podem ter se equivocado nos cálculos, mas podem 
também ter considerado que, como se trata de gols, as respostas deveriam ser números naturais. 
Nesse caso, convém retomar o conceito de média aritmética e salientar que se trata de uma medida 
de tendência central, a qual representa o número que, multiplicado pelo total de eventos (jogos), 
compreende a soma de todos os gols. Com relação à alternativa A, os alunos podem não ter incluído a 
partida sem gols, considerando apenas 4 eventos.  



 
 

 

Matemática – 7º ano – 2º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Alunos que optaram pela alternativa D possivelmente interpretaram de forma incorreta o 
significado de média ou a assinalaram aleatoriamente. Vale a mesma orientação: retome o significado, 
evidenciando a divisão pelo número de eventos.  

 

Questão 3 
Habilidade avaliada: Identificar e calcular a média ponderada entre um grupo de valores com pesos 

diferentes. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA35 da BNCC: Compreender, em contextos 
significativos, o significado de média estatística como indicador da tendência de uma pesquisa, calcular 
seu valor e relacioná-lo, intuitivamente, com a amplitude do conjunto de dados. 

Resposta: Alternativa B. 

A opção pelas alternativas A e C indicam, provavelmente, que o aluno equivocou-se em alguma das 
operações: na multiplicação dos pesos pelas notas, na adição dos resultados da multiplicação, na 
divisão pela soma dos pesos ou no cálculo da soma dos pesos. Nesse caso, identifique a causa do 
equívoco e retome a operação com os alunos, individualmente. A opção pela alternativa A pode estar 
relacionada ao fato de os alunos terem considerado a média aritmética em vez de ponderada. Convém 
retomar os conceitos de média aritmética e ponderada, evidenciando suas diferenças.  

 

Questão 4 
Habilidade avaliada: Identificar e analisar eventos envolvendo o acaso e calcular as suas 

probabilidades de ocorrência.   

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA34 da BNCC: Planejar e realizar experimentos 
aleatórios ou simulações que envolvem cálculo de probabilidades ou estimativas por meio de 
frequência de ocorrências. 

Resposta: Alternativa A. 

Nessa questão, os alunos precisam saber representar a probabilidade de ocorrência de um evento 
por meio de uma fração. Como o dado tem 6 faces, temos 6 possíveis resultados, todos eles com a 
mesma chance de ocorrer. Em apenas dois deles há mais de 4 pontos, então há 2 chances em 6 de 

ocorrer esse resultado, isto é, 
2

6
= 33, 3̅%. Alunos que optaram pela alternativa C podem ter 

considerado apenas a face com exatamente 4 pontos como resultado favorável. Alunos que optaram 
pela alternativa B possivelmente incluíram a face de 4 pontos como resultado favorável, não atentando 
à restrição “mais de 4 pontos” do enunciado. Já os alunos que assinalaram a alternativa D 
provavelmente inverteram o numerador e o denominador no cálculo da probabilidade, ou então 
marcaram a resposta aleatoriamente. Analise os registros e as marcações realizadas pelos alunos e 
verifique as diferentes estratégias. Os cálculos ou desenhos na folha podem auxiliar essa interpretação. 
Em todo caso, deve-se explorar atividades e jogos que envolvam sorteios, assim como a reflexão 
acerca das possibilidades dos eventos envolvidos. 

 

Questão 5 
Habilidade avaliada: Identificar a posição de números racionais em uma reta numérica e  

compará-los.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA10 da BNCC: Comparar e ordenar números racionais 
em diferentes contextose associá-los a pontos da reta numérica. 

Respostas: 
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a) Espera-se que os alunos construam uma reta numérica utilizando uma régua graduada e 
indiquem nela os números das fichas entre dois números inteiros na seguinte ordem: −5,0; −4,3; 
−2,4; 0,1; 2,2; 3,5 e 4,5. 

b) À direita de 1: 2,2; 3,5; 4,5.  

À esquerda de −1: −2,4; −4,3; −5,0.  

c) Maiores que −2,5 e menores que 3: −2,4; 0,1 e 2,2.   

Os alunos devem perceber que precisam utilizar uma escala com amplitude de −5 a 5 e marcada 
em décimos, a fim de posicionar os números corretamente. Eles podem fazer isso utilizando uma 
régua graduada, marcando as unidades. 

Ilustração: Carmen Martinez 

 

Respostas incorretas podem estar associadas ao fato de os alunos não terem seguido esse 
procedimento. O importante, no entanto, não é a exatidão da escala, mas sim o correto 
posicionamento relativo dos números, o que vai permitir a resposta aos dois itens seguintes. Se a 
posição não estiver correta, reveja a posição dos números inteiros na escala, depois peça que os 
alunos examinem em cada um dos números informados a posição relativa desses números com os 
inteiros inferior e superior mais próximos. Esse procedimento vale também para os alunos que 
responderam incorretamente os itens b e c. 

 

Questão 6 
Habilidade avaliada: Comparar, ordenar, somar e subtrair números inteiros representativos de 

temperaturas.  

Essa questão se relaciona às seguintes habilidades da BNCC:  

(EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, 
associá-los a pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. 

(EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. 

Resposta: Alternativa A. 

Para resolver essa questão, os alunos devem perceber que a temperatura ao longo da madrugada 
sofreu um decréscimo, passando de −2 °C para −7 °C. Devem perceber que 19 °C acima de −7 °C é 
representado pela soma de ambas as temperaturas, resultando em 12°C.  

A opção pela alternativa B pode indicar que o aluno interpretou incorretamente o enunciado, e não 
ter feito o cálculo, mas apenas considerado uma informação do enunciado, da mesma forma que a 
opção pela alternativa C; nesse caso, tendo considerado a temperatura mínima −5 °C em lugar de 
−7oC.  

Reveja caso a caso com os alunos e recorra à reta numérica para indicar as operações necessárias. 
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Questão 7 
Habilidade avaliada: Resolver problemas envolvendo adição, subtração e multiplicação de números 

inteiros. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA04 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 
envolvam operações com números inteiros. 

Respostas:  

a) 8 ∙ (–250) = –2000,00 → –R$ 2 000,00 

b) –250 – (–2000) = 1750 → R$ 1 750,00 

c) 100 – (–250) = 350 → R$ 350,00 

Observe a estratégia adotada pelos alunos, tanto no caso de respostas corretas como incorretas. As 
operações acima são aquelas normalmente usadas para resolver problemas semelhantes com 
números naturais, em que as subtrações de um número são sempre efetuadas de números maiores. É 
importante que os alunos percebam que no item b ocorreu o inverso. Muitos alunos podem subtrair 
250 de 2000 para obter 1750, e então trocar o sinal, o que não está errado, mas é aconselhável que se 
habituem a raciocinar usando a expressão na forma indicada no item b.  Eventuais respostas incorretas 
podem estar associadas à dificuldade em montar a expressão ou à regra de sinais.  

 

Questão 8 
Habilidade avaliada: Identificar sequências recursivas e não recursivas. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA14 da BNCC: Classificar sequências em recursivas e 
não recursivas, reconhecendo que o conceito de recursão está presente não apenas na matemática, 
mas também nas artes e na literatura. 

Resposta: Alternativa C. 

Os alunos que assinalaram a alternativa A possivelmente não consideraram a condição do 
enunciado para o segundo termo da sequência (5), que não é o triplo do anterior (1), embora os 
demais termos, com exceção do primeiro, satisfaçam essa regra. Os alunos que assinalaram a 
alternativa B provavelmente o fizeram por identificar uma sequência com múltiplos de 3 (diferentes de 
zero), ao relacionar equivocadamente com o termo “triplo” no enunciado. Já os alunos que 
assinalaram a alternativa D provavelmente interpretaram equivocadamente a regra no enunciado, 
escolhendo uma opção em que os termos, com exceção do primeiro, são obtidos pela adição de 3 ao 
termo anterior. 

Em todo caso, é importante retomar o conceito de recorrência, uma vez que em uma sequência 
recursiva há uma lei que leva um elemento ao seu sucessor. Provavelmente alguns alunos não 
perceberam a regra na alternativa C. É aconselhável orientar o aluno a procurar padrões quando 
examinar sequências, observando a relação entre dois elementos sucessivos e depois outros dois e 
verificar se há alguma operação com algum número que leve ao sucessor. 

 

Questão 9 
Habilidade avaliada: Relacionar as massas em uma balança em equilíbrio com uma equação 

polinomial do 1º grau e determinar o valor da incógnita. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA18 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 
possam ser representados por equações polinomiais de 1º grau, redutíveis à forma ax + b = c, fazendo 
uso das propriedades da igualdade. 
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Respostas:  

a)3𝑥 +  5 =  20 

b)𝑥 =  5 𝑘𝑔 

Observe se os alunos construíram a igualdade corretamente. É possível que alguns deles não levem 
em consideração a massa de 5 kg, ou não associem essa massa à adição em um prato da balança, isto 
é, em um membro da igualdade. Respostas incorretas ao item b podem estar associadas a um provável 
descuido ou confusão ao subtrair quantidades iguais de ambos os membros da equação. A balança em 
si já é um recurso para evidenciar o que acontece se retirarmos uma mesma massa de ambos os 
pratos ou de apenas um deles. 

 

Questão 10 
Habilidade avaliada: Resolver um problema, representando-o por meio de uma equação que 

exprime a relação entre grandezas de naturezas diferentes.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA13 da BNCC: Compreender a ideia de variável, 
representada por letra ou símbolo, para expressar relação entre duas grandezas, diferenciando-a da 
ideia de incógnita. 

Resposta: Alternativa C. 

Para resolver essa questão, os alunos devem montar uma equação semelhante a 𝑦 = 4 + 1,5𝑥, em 
que y e x representam o valor final e a distância percorrida em quilômetros, respectivamente. É 
provável que, ao calcular o valor final da corrida, eles não considerem a bandeirada, optando, então, 
pela alternativa A, ou que tomem como variável a bandeirada e obtenham R$ 60,00 como resposta 
(alternativa B), ou que adicionem a bandeirada à distância (alternativa D). É recomendável, em 
qualquer caso, examinar individualmente como eles montaram a equação para observar em que parte 
do processo equivocaram-se, permitindo que comparem o que fizeram com a equação correta. Analise 
os registros e as marcações realizadas pelos alunos e verifique as diferentes estratégias. Os cálculos ou 
desenhos na folha podem auxiliar essa interpretação. Em seguida, apresente questões semelhantes, 
envolvendo variáveis tanto em situações em que seus coeficientes são positivos como negativos.     
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Grade de correção 

Matemática – 7º ano – 2º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta  

do aluno 

Desempenho  

do aluno 

1 Habilidade avaliada: Identificar dados 
em uma tabela, calcular as 
porcentagens desses dados em relação 
ao total, com arredondamentos, e 
construir um gráfico de setores que 
represente as informações da tabela.  

Habilidade da BNCC: EF07MA37. 

a) Maior ocorrência: 
bicicleta urbana; menor 
ocorrência: bicicleta de 
corrida. 

b) Espera-se que os 
alunos completem o 
gráfico construindo os 
setores, relacionando 
cada tipo de bicicleta à 
porcentagem 
correspondente (44% 
urbana, 11% dobrável, 
6% corrida, 21% 
Mountain bike e 18% 
infantil) e acrescentando 
também a legenda, o 
título e a fonte da tabela 
anterior. 
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2 Habilidade avaliada: Calcular a média 
aritmética de um conjunto de dados. 

Habilidade da BNCC: EF07MA35. 

Alternativa C.   

3 Habilidade avaliada: Identificar e 
calcular a média ponderada entre um 
grupo de valores com pesos diferentes. 

Habilidade da BNCC: EF07MA35. 

Alternativa B.   

4 Habilidade avaliada: Identificar e 
analisar eventos envolvendo o acaso e 
calcular as suas probabilidades de 
ocorrência.   

Habilidade da BNCC: EF07MA34. 

Alternativa A.   

5 Habilidade avaliada: Identificar a posição 
de números racionais em uma reta 
numérica e compará-los.  

Habilidade da BNCC: EF07MA10. 

a) Espera-se que os 
alunos construam uma 
reta numérica utilizando 
uma régua graduada e 
indiquem nela os 
números das fichas 
entre dois números 
inteiros na seguinte 
ordem: −5,0; −4,3; 
−2,4; 0,1; 2,2; 3,5 e 4,5. 

b) À direita de 1: 
2,2; 3,5; 4,5  

À esquerda de −1: 
−2,4; −4,3; −5,0  

c) Maiores que −2,5 e 
menores que 3: 
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 −2,4; 0,1 e 2,2   

6 Habilidade avaliada: Comparar, ordenar, 
somar e subtrair números inteiros 
representativos de temperaturas.  

Habilidades da BNCC: EF07MA03 e 
EF07MA04. 

Alternativa A.   

7 Habilidade avaliada: Resolver problemas 
envolvendo adição, subtração e 
multiplicação de números inteiros. 

Habilidade da BNCC: EF07MA04. 

a) –R$ 2 000,00 

b) R$ 1 7500,00 

c) R$ 350,00 

  

8 Habilidade avaliada: Identificar 
sequências recursivas e não recursivas. 

Habilidade da BNCC: EF07MA14. 

Alternativa C.   

9 Habilidade avaliada: Relacionar as 
massas em uma balança em equilíbrio 
com uma equação polinomial do 1º grau 
e determinar o valor da incógnita. 

Habilidade da BNCC: EF07MA18. 

a) 3x + 5 = 20 

b) x = 5 kg 

 

  

10 Habilidade avaliada: Resolver um 
problema, representando-o por meio de 
uma equação que exprime a relação 
entre grandezas de naturezas diferentes.  

Habilidade da BNCC: EF07MA13. 

Alternativa C.   

 


