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Gabarito comentado 
 

Questão 1 

Habilidade avaliada: Identificar exemplos de grandezas diretamente proporcionais, diferenciando-as 

das inversamente proporcionais. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA17 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, 

utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.  

Resposta: Alternativa A. 

Caso o aluno assinale a alternativa B, C ou D, provavelmente, apresente dificuldades na 

identificação de grandezas diretamente proporcionais, na diferenciação entre as grandezas direta e 

inversamente proporcionais ou, ainda, na interpretação do enunciado do problema. Caso o aluno 

assinale a alternativa B, provavelmente, tenha dificuldades em interpretar que quanto maior a 

quantidade de operários, menor será o tempo gasto para realizar um trabalho. Caso o aluno assinale a 

alternativa C, provavelmente, tenha dificuldades em observar que quanto maior a velocidade, menor 

será o tempo de viagem. Caso o aluno assinale a alternativa D, provavelmente, tenha dificuldades em 

observar o fato de que, ao considerar uma menor quantidade de parcelas, maior será o valor pago em 

cada uma delas.  

Diante das dificuldades manifestadas, é importante realizar um trabalho de retomada de conteúdos 

a respeito das grandezas diretamente proporcionais, diferenciando-as das inversamente proporcionais, 

para contribuir para a compreensão desses conceitos. Nesse sentido, podem ser propostos problemas 

semelhantes a esse, nos quais os alunos devem reconhecer as grandezas direta e inversamente 

proporcionais a partir de contextos provenientes do cotidiano. 

Além disso, podem ser realizados trabalhos que exijam dos alunos a pesquisa, utilizando revistas, 

jornais, internet ou outros meios, de exemplos de grandezas diretamente proporcionais e exemplos de 

grandezas inversamente proporcionais. 

Analise as respostas apresentadas pelos alunos e, a partir disso, organize atividades de intervenção 

no sentido de auxiliá-los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais 

conceitos abordados na questão, podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de outros recursos 

para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas nas interpretações e na compreensão dos 

conceitos. 

 

Questão 2 

Habilidade avaliada: Identificar grandezas diretamente proporcionais e empregar a relação de 

proporcionalidade na resolução de um problema. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA17 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam variação de proporcionalidade direta e de proporcionalidade inversa entre duas grandezas, 

utilizando sentença algébrica para expressar a relação entre elas.  

Resposta: Alternativa C. 

Caso o aluno assinale a alternativa A, B ou D, provavelmente, apresente dificuldades na 

identificação da relação entre as grandezas e a caracterização como diretamente proporcionais, no 
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emprego da proporcionalidade para resolver o problema, na conversão de unidades, no cálculo das 

regras de três simples ou, ainda, na interpretação do enunciado do problema. 

Caso o aluno assinale a alternativa A, provavelmente, apresente dificuldades na interpretação do 

problema e na conversão de unidades necessária para a obtenção da resposta correta. No caso da 

alternativa B, provavelmente, ele apresentou um equívoco na interpretação do enunciado, 

considerando 1 L de suco concentrado, em vez de 2 L. E, no caso da alternativa D, provavelmente, ele 

apresente dificuldades na identificação da relação entre as grandezas e na avaliação da relação de 

proporcionalidade que pode ser estabelecida. 

Dessa forma, é importante realizar um trabalho de retomada de conteúdos a respeito das 

grandezas diretamente proporcionais, diferenciando-as das inversamente proporcionais, da forma de 

construção de relações de proporcionalidade, bem como o emprego da regra de três simples nos 

cálculos envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Para isso, podem ser propostos problemas 

semelhantes a esse, nos quais os alunos precisem reconhecer as grandezas diretamente proporcionais 

provenientes do cotidiano e a identificação das relações de proporcionalidade que podem ser 

construídas. Nesse trabalho, é importante reforçar a estratégia para os cálculos baseados na regra de 

três simples e na necessidade de conversão de unidades, que podem estar presentes em 

determinados problemas.  

Assim, analise as respostas apresentadas pelos alunos e, a partir disso, organize atividades de 

intervenção no sentido de auxiliá-los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os 

principais conceitos abordados na questão, podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de 

outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas nas interpretações e na 

compreensão dos conceitos. 

 

Questão 3 

Habilidade avaliada: Reconhecer, em um conjunto específico, o emprego de rotação sobre figuras 

planas. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA21 da BNCC: Reconhecer e construir figuras obtidas 

por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de 

geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos 

arquitetônicos, entre outros. 

Resposta: Alternativa C. 

Caso o aluno assinale a alternativa A, B ou D, provavelmente, apresente dificuldades no 

reconhecimento de situações em que são aplicadas rotações sobre figuras planas. No caso de assinalar 

a alternativa B, provavelmente, o aluno apresente dificuldades em diferenciar a rotação da reflexão. E, 

caso ele assinale a alternativa D, provavelmente, o aluno tenha dificuldades em observar que, na 

rotação, não basta modificar a posição da figura do plano, pois a figura também deve sofrer 

modificações em sua disposição. Já no caso da figura A, provavelmente, o aluno não percebeu que a 

figura foi invertida verticalmente, mas a rotação não foi completa (um quarto de volta, 

aproximadamente), além disso, à distância até o ponto de rotação não é a mesma. 

Considerando as dificuldades manifestadas, é importante realizar um trabalho no sentido de 

retomar as características da translação, da rotação e da reflexão aplicadas sobre figuras no plano. Para 

isso, é importante apresentar exemplos que evidenciem as características de cada uma dessas 

transformações aplicadas sobre diferentes figuras no plano. 
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Podem ser propostas construções envolvendo materiais manipuláveis, construções envolvendo 

softwares de geometria dinâmica ou construções manuais, usando malhas específicas, em que os 

alunos precisem observar e empregar cada uma das transformações sobre figuras que assumem 

diferentes formatos, verificando se estes estão aptos a diferenciar cada uma dessas transformações no 

plano entre si. 

Confira as respostas apresentadas pelos alunos e, a partir disso, organize atividades de intervenção 

no sentido de auxiliá-los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais 

conceitos abordados na questão, podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de outros recursos 

para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas nas interpretações e na compreensão dos conceitos. 

 

Questão 4 

Habilidade avaliada: Construir figuras resultantes de uma reflexão, em relação a um eixo fixado, em 

uma malha quadriculada. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA21 da BNCC: Reconhecer e construir figuras obtidas 

por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de 

geometria dinâmica e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos 

arquitetônicos, entre outros.  

Resposta: Espera-se que os alunos apresentem as seguintes construções: 

Ilustrações: Carmen Martinez 

a) Figura 1: 

 

a) Figura 2: 

 

a) Figura 3: 

 

Caso o aluno apresente respostas diferentes das indicadas, provavelmente, apresente dificuldades 

em empregar a transformação de reflexão em relação a um eixo de simetria fixado, em observar a 

função do eixo de simetria no problema, em realizar a construção proposta ou, ainda, para interpretar 

o enunciado do problema. 

Diante das possíveis dificuldades, é importante desenvolver um trabalho visando a reforçar as 

características das transformações que possam ser empregadas em figuras no plano. Assim, devem ser 

propostas atividades envolvendo as transformações de rotação, reflexão e translação, diferenciando-as 

umas das outras, possibilitando aos alunos identificar as características específicas de cada uma dessas 

transformações. 

Podem ser propostos problemas semelhantes a esse, nos quais os alunos precisem realizar 

construções manuais, com o auxilio de malhas quadriculadas ou de outros formatos, construindo 

figuras e obtendo as figuras simétricas em relação a um eixo de simetria, o qual pode assumir a 

posição vertical, horizontal ou inclinado, de acordo com o tipo de figura ou com a intencionalidade. 
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Observe as respostas apresentadas pelos alunos, bem como os procedimentos empregados e as 

construções realizadas e, com base nisso, organize atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los 

na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na 

questão, podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de outros recursos para sanar as dúvidas e 

corrigir as possíveis falhas nas interpretações e na compreensão dos conceitos.  

 

Questão 5 

Habilidade avaliada: Identificar as coordenadas de pontos no plano cartesiano e aplicar reflexões 

em relação a eixos de simetria específicos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA19 da BNCC: Realizar transformações de polígonos 

representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por 

um número inteiro.  

Resposta: Alternativa C. 

Caso o aluno assinale a alternativa A, B ou D, provavelmente, apresente dificuldades na 

identificação das coordenadas dos pontos a partir da representação gráfica, na diferenciação entre as 

abscissas e ordenadas dos pontos, na aplicação da transformação ou, ainda, na interpretação do 

enunciado do problema. Caso ele assinale a alternativa A, provavelmente, o aluno não compreendeu 

ou não aplicou a transformação solicitada no enunciado. Se assinalar a alternativa B, provavelmente, o 

aluno apresente dificuldades em diferenciar as abscissas das ordenadas de um ponto no plano. E, caso 

ele assinale a alternativa D, provavelmente, o aluno não compreendeu que tipo de transformação 

deveria ser aplicada sobre as coordenadas dos pontos. 

Assim, é importante realizar um trabalho de retomada de conteúdos a respeito das propriedades 

do plano cartesiano e da forma como os pontos são construídos no plano, a partir de suas 

coordenadas, e a respeito da identificação das coordenadas dos pontos, a partir de sua representação 

geométrica no plano cartesiano. É necessário reforçar as nomenclaturas utilizadas, como o significado 

dos termos abscissa e ordenada com base em diferentes exemplos. 

Podem ser propostos problemas semelhantes a esse, os quais podem ser resolvidos a partir das 

construções manuais utilizando malhas quadriculadas ou, ainda, com o auxilio de softwares de 

geometria dinâmica, possibilitando aos alunos construir diferentes polígonos ou outras figuras e 

observar a aplicação das mais variadas transformações sobre as representações algébricas e 

geométricas para os pontos no plano. 

Observe as respostas apresentadas pelos alunos e, a partir disso, organize atividades de 

intervenção no sentido de auxiliá-los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os 

principais conceitos abordados na questão, podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de 

outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas nas interpretações e na 

compreensão dos conceitos. 

 

Questão 6 

Habilidade avaliada: Analisar um triângulo, representado no plano cartesiano, e construir seu 

simétrico em relação ao eixo y. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA20 da BNCC: Reconhecer e representar, no plano 

cartesiano, o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem.  

Resposta: Espera-se que os alunos apresentem a seguinte resposta: 
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Ilustrações: Carmen Martinez 

 

Caso os alunos apresentem respostas diferentes da indicada, provavelmente, eles tenham 

dificuldades com a identificação das coordenadas de pontos a partir da representação destes no plano 

cartesiano, na aplicação da transformação de reflexão em relação ao eixo y ou, ainda, na interpretação 

do enunciado do problema. Pode ocorrer de alguns alunos apresentarem a resposta parcial, não 

apresentando os eixos ou a figura simétrica. 

 Diante das dificuldades manifestadas, é importante realizar um trabalho no sentido de retomar os 

conhecimentos abordados na questão. Podem ser propostos problemas semelhantes a esse, de modo 

que os alunos possam identificar os elementos que compõem o plano cartesiano, reconhecendo as 

coordenadas e construindo pontos, bem como aplicando transformações de reflexão em relação aos 

eixos coordenados e à origem. 

Nesse trabalho, é importante retomar as características da transformação de reflexão em relação a 

um eixo de simetria. Estudo este que pode ser favorecido pelas ferramentas presentes nos softwares 

de geometria dinâmica. As construções utilizando malhas quadriculadas também podem auxiliar nesse 

estudo. 

Assim, analise as respostas apresentadas pelos alunos, bem como os procedimentos e construções 

realizadas, para, a partir disso, organizar atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na 

superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na questão, 

podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir 

as possíveis falhas nas interpretações e na compreensão dos conceitos. 

 

Questão 7 

Habilidade avaliada: Calcular o volume de figuras geométricas espaciais, os quais são formados 

apenas por paralelepípedos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA30 da BNCC: Resolver e elaborar problemas de 

cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, 

decímetro cúbico e centímetro cúbico).  

Resposta: Espera-se que os alunos apresentem as seguintes respostas: 

a) Volume: 800 m³. 

b) Volume: 408 m³. 
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Caso os alunos apresentem respostas diferentes das indicadas, provavelmente, eles tenham 

dificuldades relacionadas ao cálculo do volume de paralelepípedos, à decomposição das figuras 

apresentadas em partes, à identificação das dimensões de cada parte ou, ainda, à interpretação do 

problema proposto. 

Diante disso, é importante realizar um trabalho de retomada de conteúdos voltado ao estudo da 

área e do volume associados à paralelepípedos, considerando as unidades de medidas usuais. Podem 

ser propostos problemas semelhantes a esse, nos quais os alunos precisem empregar procedimentos 

para decomposição das figuras e o cálculo de áreas e volumes associados. 

Para contribuir com esse trabalho, os problemas podem ser resolvidos com o auxílio de materiais 

manipuláveis, como a construção de representações para as figuras utilizando cartolinas ou, ainda, 

com o auxílio de recursos computacionais, como os softwares de geometria dinâmica. Nesse trabalho, 

também é importante acompanhar os procedimentos empregados pelos alunos, verificando se estão 

calculando corretamente as áreas e os volumes, ou se apresentam dúvidas em relação às operações 

básicas. 

Assim, analise as respostas apresentadas pelos alunos, bem como os procedimentos e construções 

realizadas, para, com base nisso, organizar atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na 

superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na questão, 

podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir 

as possíveis falhas nas interpretações e na compreensão dos conceitos. 

 

Questão 8 

Habilidade avaliada: Calcular a área de triângulos, retângulos e trapézios, relacionando as medidas 

entre si a partir da figura em questão. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA32 da BNCC: Resolver e elaborar problemas de 

cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos 

e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.  

Resposta: Espera-se que o aluno apresente as seguintes respostas: 

a) Área do retângulo: 63 cm². 

b) Área do trapézio: 45,5 cm². 

c) Cada triângulo tem 8,75 cm² de área, o que totaliza 17,5 cm². 

Caso os alunos apresentem respostas diferentes da apresentada, provavelmente, tenham 

dificuldades quanto ao cálculo da área de figuras planas, à decomposição da figura em partes e à 

identificação das respectivas dimensões ou, ainda, à interpretação do problema. 

Diante das dificuldades manifestadas, é importante desenvolver um trabalho que contribua para a 

compreensão das propriedades das figuras planas e do cálculo das áreas correspondentes, bem como 

para a interpretação e a decomposição de figuras planas em partes, relacionando a área total com a 

soma das áreas de cada parte. 

Assim, é importante propor problemas semelhantes a esse, nos quais os alunos precisem 

decompor figuras planas em partes, identificando as áreas de cada parte e relacionando as medidas 

disponíveis com cada uma delas. É essencial trabalhar com diferentes figuras, compostas por polígonos 

formados por diferentes quantidades de lados, como triângulos, quadriláteros, pentágonos. Nesse 

trabalho, também pode ser empregado um software de geometria dinâmica para auxiliar nas 
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construções, na identificação das medidas ou, mesmo, para verificar os resultados obtidos com os 

cálculos. 

Assim, analise as respostas apresentadas pelos alunos, bem como os procedimentos e as 

construções realizadas, para, a partir disso, organizar atividades de intervenção no sentido de auxiliá-

los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na 

questão, podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de outros recursos para sanar as dúvidas e 

corrigir as possíveis falhas nas interpretações e na compreensão dos conceitos.  

 

Questão 9 

Habilidade avaliada: Calcular a área de um paralelogramo, descrevendo corretamente o resultado 

obtido a partir do conjunto de números racionais. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA32 da BNCC: Resolver e elaborar problemas de 

cálculo de medida de área de figuras planas que podem ser decompostas por quadrados, retângulos 

e/ou triângulos, utilizando a equivalência entre áreas.  

Resposta: Alternativa B. 

Caso o aluno assinale a alternativa A, C ou D, provavelmente, apresente dificuldades no cálculo da 

área de quadriláteros, no cálculo da multiplicação envolvendo números racionais ou, ainda, na 

interpretação do problema. Caso ele assinale a alternativa A ou D, provavelmente, o aluno apresente 

dificuldades com o cálculo de multiplicações cujos termos envolvidos são números racionais. E, no 

caso da alternativa C, provavelmente, o aluno tenha dificuldades para diferenciar o perímetro da área 

de uma figura plana, bem como para interpretar o significado das medidas apresentadas na figura. 

Nesse sentido, é importante realizar um trabalho de retomada de conteúdos envolvendo a área de 

figuras planas e as operações básicas associadas ao conjunto dos números racionais. Assim, podem ser 

propostos problemas semelhantes, que exijam do aluno a classificação das figuras planas, a 

identificação da estratégia de cálculo correspondente, bem como a interpretação das figuras presentes 

nos problemas. As construções utilizando os softwares de geometria dinâmica também podem 

contribuir nesse processo. 

Observe as respostas apresentadas pelos alunos e, a partir disso, organize atividades de 

intervenção no sentido de auxiliá-los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os 

principais conceitos abordados na questão, podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de 

outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas nas interpretações e na 

compreensão dos conceitos.  
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Questão 10 

Habilidade avaliada: Calcular o volume de blocos retangulares e comparar os resultados obtidos 

para solucionar o problema. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF07MA30 da BNCC: Resolver e elaborar problemas de 

cálculo de medida do volume de blocos retangulares, envolvendo as unidades usuais (metro cúbico, 

decímetro cúbico e centímetro cúbico).  

Resposta: Alternativa B. 

Caso o aluno assinale a alternativa A, C ou D, provavelmente, apresente dificuldades quanto ao 

cálculo do volume de blocos retangulares, à comparação das áreas, ao cálculo das multiplicações 

necessárias ou, ainda, à interpretação do enunciado do problema. 

Diante disso, é importante realizar um trabalho de retomada de conteúdos voltado ao estudo da 

área e do volume associados aos paralelepípedos, considerando as unidades de medidas usuais. 

Podem ser propostos problemas semelhantes a esse, nos quais os alunos precisem empregar 

procedimentos para comparações entre áreas e volumes de paralelepípedos ou blocos retangulares. 

Para contribuir com esse trabalho, os problemas podem ser resolvidos com o auxílio de materiais 

manipuláveis, como a construção de representações para as figuras geométricas espaciais utilizando 

cartolinas ou, ainda com o auxílio de recursos computacionais, como os softwares de geometria 

dinâmica. Nesse trabalho, também é importante acompanhar os procedimentos empregados pelos 

alunos, verificando se estão calculando corretamente as áreas e os volumes, ou se apresentam dúvidas 

em relação às operações básicas. 

Assim, analise as respostas apresentadas pelos alunos, bem como os procedimentos e as 

construções realizadas, para, a partir disso, organizar atividades de intervenção no sentido de  

auxiliá-los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos 

abordados na questão, podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de outros recursos para 

sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas nas interpretações e na compreensão dos conceitos. 
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Grade de correção 

Matemática – 7º ano – 4º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta do aluno Desempenho do aluno 

1 Identificar exemplos de grandezas 

diretamente proporcionais,  

diferenciando-as das inversamente 

proporcionais. 

Habilidade da BNCC: EF07MA17. 

Alternativa A.   

2 Identificar grandezas diretamente 

proporcionais e empregar a relação de 

proporcionalidade na resolução de um 

problema. 

Habilidade da BNCC: EF07MA17. 

Alternativa C.   

3 Reconhecer, em um conjunto específico, o 

emprego de rotação sobre figuras planas. 

Habilidade da BNCC: EF07MA21. 

Alternativa C.   
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4 Construir figuras resultantes de uma 

reflexão, em relação a um eixo fixado, em 

uma malha quadriculada. 

Habilidade da BNCC: EF07MA21. 

Ilustrações: Carmen Martinez  

a) Figura 1: 

 

b) Figura 2: 

 
c) Figura 3: 
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5 Identificar as coordenadas de pontos no 

plano cartesiano e aplicar reflexões em 

relação a eixos de simetria específicos. 

Habilidade da BNCC: EF07MA19. 

Alternativa C.   

6 Analisar um triângulo, representado no 

plano cartesiano, e construir seu simétrico 

em relação ao eixo y. 

Habilidade da BNCC: EF07MA20. 

Espera-se que os alunos 

representem o triângulo 

ABC do enunciado, os 

eixos x e y e o triângulo 

A’B’C’ simétrico à ABC, 

de coordenadas 

𝐴’(−2,5), 𝐵’(−7,2) e 

𝐶’(−5,9). 

  

7 Calcular o volume de figuras geométricas 

espaciais, os quais são formados apenas 

por paralelepípedos. 

Habilidade da BNCC: EF07MA30. 

a) Volume = 800 m³. 

b) Volume = 408 m³. 

 

  

8 Calcular a área de triângulos, retângulos e 

trapézios, relacionando as medidas entre 

si a partir da figura em questão. 

Habilidade da BNCC: EF07MA32. 

a) Área do retângulo: 

63 cm². 

b) Área do trapézio: 

45,5 cm². 

c) Cada triângulo tem 

8,75 cm² de área, o que 

totaliza 17,5 cm². 

  



 

 

Matemática – 7º ano – 4º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

9 Calcular a área de um paralelogramo, 

descrevendo corretamente o resultado 

obtido a partir do conjunto de números 

racionais. 

Habilidade da BNCC: EF07MA32. 

Alternativa B.   

10 Calcular o volume de blocos retangulares 

e comparar os resultados obtidos para 

solucionar o problema. 

Habilidade da BNCC: EF07MA30. 

Alternativa B.   

 
 


