
 
 

 

Matemática – 8º ano – 2º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Avaliação 

ESCOLA:  __________________________________________________________________________ 

NOME:  ___________________________________________________________________________ 

ANO E TURMA: ____________________________ NÚMERO: __________ DATA:  ________________ 

PROFESSOR(A):  ____________________________________________________________________ 

 

1. Considere a seguinte frase: 

 

Um número elevado à terceira potência adicionado ao quadrado do oposto do número 3. 

 

Marque um X no item que apresente a expressão algébrica representada pela frase e seu valor 

numérico quando consideramos 𝑥 = 2 na expressão algébrica associada: 

 

 Expressão algébrica Valor numérico 

  a) 3𝑥 − 32 −3 

  b) 𝑥3 + (−3)2 17 

  c) 𝑥3 − 32 −1 

  d) 𝑥3 + (−3)2 −1 

 

2. No retângulo a seguir, estão indicadas as medidas de seus lados. 

Ilustração: Ingridhi Borges 

 

Indique o item que contenha a expressão que representa o perímetro desse retângulo. 

 10𝑥 a)

 7𝑥 b)

 14 c)

 14𝑥 d)
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3. Para completar sua lista de materiais escolares, Ana Luísa foi até a papelaria e comprou uma 

quantidade x de canetas, uma quantidade y de cadernos e uma quantidade z de borrachas.  

Ana Luísa sabe que o preço de cada caneta é R$ 0,70, de cada caderno é R$ 5,90 e de cada 

borracha é R$ 0,30. 

Com base nessas informações: 

 Escreva um polinômio que represente o total gasto por Ana Luísa nessa compra. a)

 

 

 

 

 

 

 

 Se Ana Luísa comprar 5 canetas, 3 cadernos e 2 borrachas, quanto deve pagar por essa compra? b)
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4. As soluções de uma equação do 1º grau com duas incógnitas podem ser representadas de  

forma gráfica. A equação cuja representação gráfica está na figura abaixo é: 

Ilustração: Ingridhi Borges 

 

 2𝑥 –  𝑦 =  4 a)

 𝑥 +  𝑦 =  4 b)

 2𝑥 –  𝑦 =  0 c)

 𝑥 +  2𝑦 =  2 d)

 

5. Os irmãos Tales e João propuseram um desafio à prima Gabriela: ela deveria descobrir quantos 

carrinhos cada um dos irmãos tem em sua coleção de brinquedos. Para isso, eles apresentaram as 

seguintes informações. 

I) A quantidade de carrinhos de Tales é igual ao dobro da quantidade de carrinhos de João mais 2. 

II) O dobro da quantidade de carrinhos de Tales somado à quantidade de carrinhos de João é igual 

a 9. 

Com as informações dadas, Gabriela montou um sistema de equações: 

{
𝑥 = 2𝑦 + 2
2𝑥 + 𝑦 = 9

 

Sendo 𝒙 a quantidade de carrinhos de Tales e 𝒚 a quantidade de carrinhos de João, 

Marque um X na alternativa correta: 

 Tales tem 8 carrinhos e João tem 3. a)

 Tales tem 6 carrinhos e João tem 2. b)

 Tales tem 4 carrinhos e João tem 1. c)

 Tales tem 2 carrinhos e João tem 5. d)
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6. Flávio precisa construir duas pequenas caixas de papelão para um trabalho escolar, sendo que uma 

delas deve ter a base retangular e a outra, base quadrada. Para escolher o melhor tamanho para as 

caixas, Flávio construiu as seguintes figuras: 

Ilustrações: Ingridhi Borges 

 

Com base nas figuras apresentadas, e sabendo que a medida da área do retângulo é 9 cm² maior 

que a medida da área do quadrado, calcule o valor de 𝑥. 

 

 

7. Uma escola pretende organizar uma gincana com os alunos das turmas de período integral.  

Sabe-se que a quantidade total de alunos que participará da gincana, entre meninos e meninas, é 

igual a 120. Além disso, entre os participantes, a quantidade de meninas é igual ao dobro da 

quantidade de meninos. Quantos meninos e quantas meninas irão participarão dessa gincana? 
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8. Observe a figura a seguir: 

Ilustrações: Ingridhi Borges 

 

Com base nela, que vamos chamar de figura original, foram construídas outras quatro figuras, 

apresentadas a seguir: 

 

 

Indique a alternativa que representa a figura obtida após a aplicação de rotação de 180° sobre a 

figura original. 

 Figura 1. a)

 Figura 2. b)

 Figura 3. c)

 Figura 4. d)
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9. Observe as figuras apresentadas a seguir: 

Ilustrações: Ingridhi Borges 

 
Em qual delas o eixo e corresponde ao eixo de simetria da figura? 

 Figura 1. a)

 Figura 2. b)

 Figura 3. c)

 Figura 4. d)
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10. Reproduza as seguintes figuras na malha quadriculada ao lado, construindo também a figura 

simétrica a cada uma delas em relação ao eixo e. 

Ilustrações: Carmen Martinez 

Figura 1 Construção: 

 

Figura 2 Construção: 

 

Figura 3 Construção: 

 

 


