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Gabarito comentado 
 

Questão 1 

Habilidade avaliada: construir ângulos e bissetrizes usando os instrumentos de desenho — régua, 

transferidor e compasso. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF05MA15 da BNCC: construir, utilizando instrumentos de 

desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e 

polígonos regulares. 

Resposta: Espera-se que o aluno construa os ângulos indicados e a respectiva bissetriz se valendo 

dos instrumentos sugeridos. 

a) 40°, com a bissetriz formando dois ângulos de 20° cada. 

Ilustrações: Carmen Martinez 

 

b) 70°, com a bissetriz formando dois ângulos de 35° cada. 
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c) 110°, com a bissetriz formando dois ângulos de 55° cada. 

Ilustrações: Carmen Martinez 

 

d) 160°, com a bissetriz formando dois ângulos de 80° cada. 

 

 

Embora os ângulos possam ter sido construídos em diferentes posições, a abertura deve ser 

indicada em cada item.  

Caso o aluno realize construções equivocadas ou apresente dificuldades durante o processo de 

construção, possivelmente está com dificuldade na manipulação dos instrumentos e/ou em relação à 

definição ou construção de ângulos ou bissetrizes.  

Para auxiliar no manejo das ferramentas, é importante propor outras atividades práticas que 

estimulem o uso da régua e do compasso, bem como retomar a forma de manuseio desses 

instrumentos de forma correta.  

Os conceitos de ângulos e bissetrizes podem ser recuperados por meio de representações na lousa. 

Outra possibilidade é usar materiais concretos para evidenciar o que são ângulos e bissetrizes partindo 

da construção e da dobradura de figuras planas utilizando diferentes materiais, como cartolinas, 

papéis com diferentes gramaturas, entre outros. 
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Questão 2 

Habilidade avaliada: empregar o conceito de ângulos complementares na identificação de medidas 

angulares por meio da resolução de expressões algébricas.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA17 da BNCC: aplicar os conceitos de mediatriz e 

bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. 

Resposta: Alternativa B. 

Caso o aluno não marque a alternativa B, possivelmente está com dificuldades em relação ao 

conceito de ângulos complementares e/ou na resolução de equações algébricas envolvendo 

polinômios de 1º grau.  

Caso marque a alternativa A, por exemplo, o equívoco pode estar em interpretar a semirreta AB 

como a bissetriz do ângulo AÔC. 

Assim, é importante retomar o conceito de ângulos complementares, valendo-se de exemplos 

numéricos e algébricos como o da questão. Podem ser propostos problemas que envolvam o conceito 

de ângulos complementares ou identifiquem o complementar de um ângulo dado. 

Quanto às expressões algébricas, deve-se resgatar o processo de resolução das equações 

polinomiais de 1º grau, observando a aplicação destas na resolução de problemas, inclusive dos que 

abordem ângulos complementares. 

 

Questão 3 

Habilidade avaliada: identificar a medida angular, aplicando os conhecimentos sobre a bissetriz de 

um ângulo. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA17 da BNCC: Aplicar os conceitos de mediatriz e 

bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. 

Resposta: Alternativa D. 

Caso o aluno assinale a alternativa A, B ou C, possivelmente está com dificuldade na interpretação 

do problema e/ou apresente dúvidas quanto à bissetriz de um ângulo. Ao assinalar a alternativa A, o 

aluno possivelmente interpretou de maneira equivocada o enunciado, assinalando o item que indica a 

medida de um dos ângulos formados após a identificação da bissetriz, o BÔC, em vez da medida do 

ângulo completo, o AÔC. No caso de assinalar B, possivelmente ele associou a bissetriz de um ângulo 

reto, em vez da do ângulo apresentado. Se assinalar a alternativa C, possivelmente ele não 

compreendeu o conceito de bissetriz e o que foi solicitado no enunciado, realizando uma 

interpretação incorreta para o problema. 

Nesses casos, podem ser relembrados os conceitos de ângulos e bissetrizes com base no material 

didático, além da resolução de problemas que abordem esses conceitos. Outra possibilidade é usar 

materiais concretos para evidenciar o que são ângulos e bissetrizes, partindo da construção de figuras 

planas com diferentes materiais, como cartolinas e papéis de diferentes gramaturas. 

Quanto à interpretação, podem ser propostos outros problemas similares a esse, que devem ser 

resolvidos em conjunto com os alunos para auxiliá-los na identificação das principais informações 

presentes no enunciado e em como as usar para resolver o problema proposto. 
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Questão 4 

Habilidade avaliada: calcular produtos e quocientes envolvendo potências de mesma base. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA01 da BNCC: Efetuar cálculos com potências de 

expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. 

Resposta: Espera-se que o aluno preencha o quadro da seguinte forma: 

𝑿 𝒀 𝑿 . 𝒀 𝑿: 𝒀 

24 22 26 22 

46 45 411 41 ou 4 

85 83 88 82 

107 102 109 105 

 

Nessa questão, o aluno precisará operar com potências de mesma base, por meio da aplicação das 

propriedades de potência. As respostas incorretas podem demonstrar falta de compreensão sobre a 

aplicação dessas propriedades. Por exemplo, alguns alunos podem adicionar as bases, em vez de 

adicionar os expoentes, na multiplicação das potências ou, ainda, multiplicar os expoentes. Situações 

semelhantes podem ser observadas na divisão entre potências de mesma base.  

Dessa forma, resgate as propriedades das potências, exemplificando suas aplicações na resolução 

de problemas, de modo que o aluno consiga compreender a aplicabilidade dessas propriedades em 

situações práticas. 

 

Questão 5 

Habilidade avaliada: representar um número na forma de notação científica.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA01 da BNCC: Efetuar cálculos com potências de 

expoentes inteiros e aplicar esse conhecimento na representação de números em notação científica. 

Resposta: Alternativa A. 

Para representar o número indicado, na forma de notação científica, será preciso escrevê-lo como 

um produto de um número decimal — em módulo maior ou igual a 1 e menor que 10 — por uma 

potência de base 10.  

Caso o aluno tenha assinalado os itens B ou D, possivelmente não compreendeu o formato de um 

número em notação científica, pois a representação presente nesses itens está escrita corretamente, 

mas não no formato de notação científica.  

Caso ele tenha assinalado o item C, provavelmente compreende o formato de um número em 

notação científica, mas se confundiu na contagem de casas decimais para escrever como expoente da 

base 10. 

É importante retomar inicialmente o significado de uma potência com base 10, observando como 

podemos decompor números inteiros na forma de produtos por potências de base 10, mostrando aos 

alunos que, nesse formato, os itens A, B e D estão corretos. Em seguida, retome o formato dos 
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números segundo a representação em notação científica, utilizando exemplos e ressaltando que o 

número decimal deve ser, em módulo, maior ou igual a 1 e menor que 10. Por fim, peça que eles 

escrevam o número 384 400 em notação científica, verificando a alternativa correta. Podem ser 

propostos diferentes problemas que exijam do aluno a representação numérica em notação científica. 

 

Questão 6 

Habilidade avaliada: identificar números que podem representar quadrados perfeitos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA02 da BNCC: Resolver e elaborar problemas usando 

a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente 

fracionário. 

Resposta: Alternativa D. 

Nesse problema, o aluno deverá identificar um número que possa ser representado como um 

quadrado perfeito, entre as opções apresentadas. Para isso, precisa compreender a ideia de quadrado 

perfeito e identificar, em cada item, qual dos números apresentados se enquadra nessa categoria. 

Caso seja assinalada a alternativa A, B ou C, possivelmente o aluno está com dificuldades em 

identificar um quadrado perfeito. Então, recorde a noção de quadrado perfeito, apresentando 

exemplos de números quadrados perfeitos e as representações geométricas correspondentes, 

relacionando as diferentes linguagens: numérica e geométrica. Assim, é importante que o aluno 

compreenda que a identificação de números quadrados perfeitos envolve a aplicação das operações 

de multiplicação, potenciação e/ou radiciação, mas que também podem ser empregadas inspeções 

com quadrados perfeitos conhecidos. 

 

Questão 7 

Habilidade avaliada: construir polígonos, regulares ou não, identificando suas diagonais. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA15 da BNCC: Construir, utilizando instrumentos de 

desenho ou softwares de geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e 

polígonos regulares. 

Respostas: Espera-se que o aluno apresente respostas como as seguintes: 

a)  

Ilustração: Caio Tanaka 
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b)  

Ilustração: Caio Tanaka 

 

Podem ser apresentadas respostas equivocadas no sentido de os alunos não conseguirem construir 

os polígonos ou não traçarem todas as diagonais possíveis.  

Auxilie os alunos na interpretação do enunciado de questões dessa natureza, propondo outros 

problemas que envolvam esse tipo de análise e nos quais os alunos precisem empregar as definições 

de polígonos e de diagonais de um polígono, sendo ele regular ou não. Nesse trabalho, é importante 

verificar se os alunos compreendem as caracterizações dos polígonos de acordo com as quantidades 

de lados, a diferença entre polígonos regulares e não regulares e também a distinção entre polígonos 

convexos e não convexos. 

Também podem ser apresentadas respostas equivocadas no sentido de os alunos construírem as 

diagonais corretamente, mas incluírem as laterais do polígono como sendo as diagonais. Essa falha 

evidencia dificuldades na compreensão do conceito de diagonal, o que exige uma intervenção que 

pode envolver a retomada da definição da diagonal de um polígono, com a apresentação de exemplos, 

a realização de construções utilizando régua e a resolução de problemas relativos a esse conceito. 

É possível haver falhas quanto à identificação de todas as diagonais viáveis, o que pode ser 

observado no caso de o aluno exibir apenas algumas das diagonais que podem ser construídas com 

base em um vértice fixado. Nesse caso, podem ser propostas atividades práticas, envolvendo materiais 

manipuláveis e instrumentos de desenho, ou ainda softwares de geometria dinâmica, para que o aluno 

observe todas as possíveis diagonais que podem ser construídas a partir de um vértice de um 

polígono, e identifique que a variação nas quantidades de vértices influencia diretamente na 

quantidade de diagonais que podem ser construídas. 

Analise as respostas e registros apresentados pelos alunos e verifique as diferenças, bem como as 

possíveis representações gráficas, caso sejam mostradas por eles. Com isso, organize atividades de 

intervenção no sentido de auxiliá-los na superação das dificuldades e no reforço aos principais 

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

para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas na interpretação e na resolução do problema 

proposto. As construções geométricas com instrumentos de desenho ou softwares de geometria 

dinâmica podem auxiliar no estudo e na retomada dos conteúdos abordados nessa questão. 
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Questão 8 

Habilidade avaliada: empregar as relações de inclusão e pertinência no estudo de conjuntos 

numéricos, por meio da análise de diagrama de Venn, e identificar frações geratrizes associadas às 

dizimas periódicas. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA05 da BNCC: Reconhecer e utilizar procedimentos 

para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. 

Resposta: Espera-se que o aluno apresente respostas para os itens da seguinte forma: 

a) Os conjuntos B, C e F. 

b) Possibilidades de resposta: 
1

 12
, 0,4444..., 0,131313... ou 0,9999... . 

c) As frações geratrizes correspondentes são: 
4

 9
= 0,444 … e 

13

 99
= 0,1313 … 

Nos itens a e b, o aluno deve identificar alguns elementos pertencentes aos conjuntos dos inteiros 

e dos racionais. Caso haja dificuldade na resolução desses itens, retome a definição de cada conjunto 

numérico — naturais, inteiros e racionais —, dando exemplos de números que pertençam a esses 

conjuntos. Além disso, é importante relembrar as características dos números que compõem cada um 

dos conjuntos numéricos, reforçando as relações de inclusão entre esses conjuntos. Gradativamente, 

podem ser apresentados exemplos e problemas mais complexos, que envolvam mais elementos e 

conjuntos, com diferentes formatos e disposições espaciais, para que o aluno consiga empregar os 

conceitos em outros contextos. 

No item b, pode haver dificuldade com relação à caracterização dos números racionais que não 

pertencem ao conjunto dos números inteiros. Nessa situação, além do estudo descrito anteriormente, 

é importante serem propostas atividades que auxiliem na diferenciação entre as representações dos 

números pertencentes a esses dois conjuntos e a relação de inclusão que pode ser estabelecida entre 

eles. 

No item c, o foco de estudo é a determinação de frações geratrizes associadas às dizimas. Para o 

aluno que teve dificuldade nesse aspecto, retome o conceito de dízima periódica e fração geratriz, 

bem como o procedimento que pode ser empregado no processo de associação entre dízima 

periódica e fração, propondo problemas semelhantes a esse ou outros recursos. As calculadoras 

também podem ser usadas como um auxílio no estudo de significado e processo de reconhecimento 

das frações geratrizes. 

 

Questão 9 

Habilidade avaliada: reconhecer os números naturais, diferenciando-os dos números que 

pertençam aos conjuntos dos números inteiros e racionais. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA05 da BNCC: Reconhecer e utilizar procedimentos 

para a obtenção de uma fração geratriz para uma dízima periódica. 

Resposta: Alternativa B. 

Nessa questão, o objetivo é que os alunos diferenciem os números naturais dos números inteiros e 

dos racionais.  

Caso seja assinalado D, possivelmente o aluno considerou que um número natural é todo número 

positivo. 

Caso seja assinalada a alternativa A, C ou D, possivelmente o aluno apresenta dificuldades na 

compreensão dos elementos que integram cada um dos principais conjuntos numéricos, como os 
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naturais, inteiros e racionais. Caso o aluno assinale a alternativa A ou C, possivelmente entende que os 

números negativos, pertencentes ao conjunto dos números inteiros, e as dízimas periódicas, 

elementos do conjunto dos números racionais, são números naturais, apresentando uma 

interpretação incorreta para os elementos desse conjunto. Caso assinale a alternativa D, possivelmente 

o aluno considera as frações como números inteiros, e não como números racionais, o que evidencia 

uma interpretação incorreta dos elementos que caracterizam o conjunto dos números naturais. 

Neste sentido, é importante que sejam retomados os conjuntos numéricos: naturais, inteiros e 

racionais —, evidenciando quais características devem ser satisfeitas pelos números para que eles 

pertençam a um ou a outro conjunto. Podem ser propostas atividades com base em jogos e materiais 

manipuláveis, nas quais os alunos precisem agrupar os números que apresentam características 

semelhantes, como diferenciar os números inteiros dos decimais, por exemplo.  

 

Questão 10 

Habilidade avaliada: identificar uma aproximação para a raiz cúbica de um número inteiro, 

associando esse conceito com a medida de volume de um cubo. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA02 da BNCC: Resolver e elaborar problemas usando 

a relação entre potenciação e radiciação, para representar uma raiz como potência de expoente 

fracionário. 

Resposta: Alternativa C. 

Nessa questão, o objetivo é que o aluno identifique uma aproximação para a raiz cúbica de um 

número inteiro, associando esse conceito à medida de volume de um cubo. Assim, na resolução, 

podem ser empregadas estratégias que englobem multiplicação, potenciação, radiciação e estimativas. 

Caso o aluno assinale outra alternativa, pode apresentar três tipos de dificuldades:  

 interpretação do enunciado; 

 compreensão da relação entre a aresta do cubo e o cálculo de seu volume; 

 identificação de estimativas que envolvam potenciação e radiciação. 

Para sanar as possíveis dúvidas, auxilie o aluno na intepretação do problema com base em 

situações semelhantes. Assim, podem ser propostos problemas similares ou que exijam a identificação 

de informações de modo similar ao exigido nessa questão, os quais podem ser resolvidos em conjunto 

com os alunos, em um primeiro momento, e em seguida resolvido de forma independente pelos 

próprios alunos, sob supervisão do professor. 

Quanto ao volume, retome as características do cubo, relacionando o comprimento da aresta ao 

cálculo da medida de volume, estimulando a percepção de que o volume do cubo é calculado com 

potenciação. Nesse caso, é importante recorrer aos materiais manipuláveis, como objetos que 

apresentem um formato cúbico, além das construções com cartolinas, por exemplo, para que os 

alunos possam manipular os sólidos e identificar suas propriedades, ou ainda com softwares de 

geometria dinâmica. 

Em relação às estimativas, podem ser propostas atividades semelhantes em que os alunos 

precisem construir estratégias para identificar raízes cúbicas aproximadas para números inteiros. Nesse 

estudo, dê exemplos de como realizar as aproximações numéricas, considerando uma casa decimal.
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Grade de correção 

Matemática – 8º ano – 1º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta  

do aluno 

Desempenho  

do aluno 

1 Construir ângulos e bissetrizes utilizando 

os instrumentos de desenho: régua, 

transferidor e compasso. 

Habilidade da BNCC: EF08MA15. 

a) 40°, com a 

bissetriz formando 

dois ângulos de 20° 

cada. 

b) 70°, com a 

bissetriz formando 

dois ângulos de 35° 

cada. 

c) 110°, com a 

bissetriz formando 

dois ângulos de 55° 

cada. 

d) 160°, com a 

bissetriz formando 

dois ângulos de 80° 

cada. 
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2 Empregar o conceito de ângulos 

complementares na identificação de 

medidas angulares por meio da 

resolução de expressões algébricas. 

Habilidade da BNCC: EF08MA17. 

Alternativa B. 

 

  

3 Identificar medida angular aplicando os 

conhecimentos a respeito da bissetriz 

de um ângulo. 

Habilidade da BNCC: EF08MA17. 

Alternativa D. 

 

  

4 Calcular produtos e quocientes 

envolvendo potências de mesma base, 

sendo as potências construídas com 

base e expoente sendo descritas por 

números inteiros. 

Habilidade da BNCC: EF08MA01. 

Na segunda linha do 

quadro, a sequência 

correta é: 24, 22, 26 

e 22. 

Na terceira linha do 

quadro, a sequência 

correta é: 46, 45, 411 

e 41 (ou 4). 

Na quarta linha do 

quadro, a sequência 

correta é: 85, 83, 88 

e 82. 

Na quinta linha do 

quadro, a sequência 

correta é: 102, 102, 

109 e 105. 
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5 Representar um número inteiro na 

forma de notação científica. 

Habilidade da BNCC: EF08MA01. 

Alternativa A.   

6 Identificar números que podem ser 

classificados como quadrados perfeitos. 

Habilidade da BNCC: EF08MA02. 

Alternativa D. 

 

  

7 Construir polígonos, regulares ou não, e 

identificar as diagonais que podem ser 

construídas em cada caso. 

Habilidade da BNCC: EF08MA15. 

a) Quadrado com 

suas diagonais: 

b) Pentágono com 

suas diagonais: note 

que o pentágono não 

precisa ser regular, 

mas deve ser 

convexo, então os 

alunos podem 

apresentar diferentes 

construções. 

  

8 Empregar as relações de inclusão e 

pertinência no estudo de conjuntos 

numéricos por meio da análise de 

diagrama de Venn e identificar frações 

geratrizes associadas à dizimas 

periódicas. 

Habilidade da BNCC: EF08MA05. 

a) Apenas os 

conjuntos B, C e F. 

b) Podem ser 

indicados os 

seguintes exemplos: 
1

 12
, 0,4444..., 

0,131313.... ou 

0,9999... . 

c) As frações 
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geratrizes 

correspondentes são: 
4

 9
= 0,444 … e 

13

 99
= 0,1313 … 

9 Reconhecer os números naturais, 

diferenciando-os dos números que 

pertencem aos conjuntos dos números 

inteiros e racionais. 

Habilidade da BNCC: EF08MA05. 

Alternativa B. 

 

  

10 Empregar as estimativas para identificar 

uma aproximação para a raiz cúbica de 

um número inteiro. 

Habilidade da BNCC: EF08MA02. 

Alternativa C. 

 

  

 


