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Gabarito comentado 
 

Questão 1 

Habilidade avaliada: transpor a linguagem materna para a linguagem matemática, bem como 

calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA06 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das 

operações. 

Resposta: Alternativa B. 

Caso o aluno tenha assinalado o item A, possivelmente tem dúvidas quanto ao significado da 

potenciação e da representação algébrica dessa operação, bem como dificuldade em associar as 

potências a números negativos. Em relação ao item C, caso o aluno o tenha marcado, possivelmente a 

dificuldade está em interpretar as potências relacionadas a números negativos. Se tiver marcado D, 

possivelmente a dificuldade está em calcular a potência de um número negativo. 

Diante dessas dificuldades, é importante realizar um trabalho no sentido de estimular o aluno 

quanto à transposição da linguagem materna para a linguagem matemática. Proponha exercícios, 

como — Escreva em linguagem matemática: 

a) o dobro de um número (2𝑥). 

b) o quadrado de um número adicionado a 6 unidades (𝑥2 + 6). 

c) o oposto de 5 adicionado ao triplo de um número (−5 +  3𝑥). 

Para verificar as dúvidas quanto ao cálculo de valor numérico de uma expressão algébrica, sugira 

que, em cada item, o aluno calcule o valor da expressão quando o valor desconhecido for igual  

a 4 e –2, por exemplo. 

Respostas:  

a) 8; −4 

b) 22; 10 

c) 7; −11 

Verifique as dúvidas quanto aos cálculos feitos e sugira outras atividades, de acordo com a 

necessidade dos alunos. 

 

Questão 2 

Habilidade avaliada: prática de representar o perímetro de uma figura plana por meio de uma 

expressão algébrica. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA06 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das 

operações. 

Resposta: Alternativa D. 

Caso sejam assinaladas a alternativa A, B ou C, possivelmente os alunos apresentam dificuldades 

com a operação de adição de polinômios e/ou com o cálculo do perímetro de um retângulo. Ao marcar 

a alternativa A, possivelmente o aluno efetuou a multiplicação entre 2 e 5, o que pode estar associado 

à dificuldade na diferenciação entre medidas de áreas e de perímetros de retângulos e, além de 
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dificuldades com a manipulação de expressões algébricas. Caso o aluno tenha indicado o item B, 

possivelmente apresentou dificuldades com a definição de perímetro, considerando apenas a soma 

das medidas dos dois lados indicados. Ao marcar a alternativa C, possivelmente o aluno apresenta 

dificuldades na adição de monômios, efetuando, apenas, a adição entre os números (5 + 5 + 2 + 2). 

Diante dessas dificuldades, retome com os alunos a definição de perímetro e sugira exemplos do 

cálculo do perímetro de diferentes figuras utilizando polinômios. Se achar pertinente, podem ser 

propostas atividades com materiais manipulados ou softwares de geometria dinâmica que envolvam 

inicialmente retângulos cujas medidas sejam representadas numericamente para, em seguida, 

empregar as variáveis na representação das dimensões e do perímetro do retângulo. Também podem 

ser discutidas estratégias para determinar o perímetro de outras figuras planas. 

Verifique as dúvidas sobre os cálculos feitos e sugira outras atividades, de acordo com a 

necessidade dos alunos. 

 

Questão 3 

Habilidade avaliada: interpretar e representar uma situação-problema por meio de um polinômio, 

bem como calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA06 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam cálculo do valor numérico de expressões algébricas, utilizando as propriedades das 

operações. 

Resposta: a) 0,70𝑥 +  5,90𝑦 +  0,30𝑧. 

b) R$ 21,80. 

Respostas equivocadas no item A sugerem a interpretação incorreta do enunciado e representação 

errada na linguagem matemática. No item B, é importante verificar se o erro foi na substituição das 

variáveis por valor numérico ou no cálculo de multiplicação com decimais. Caso o aluno tenha errado 

um dos itens do exercício ou ambos, intervenha de forma a favorecer a compreensão sobre o 

significado das expressões algébricas — por exemplo, da expressão 0,70𝑥, que indica o valor pago com 

a aquisição de 𝑥 canetas, estendendo essa ideia aos demais produtos e considerando o valor total a 

soma de todos os valores pagos na aquisição de cada tipo de produto. Em relação ao cálculo do valor 

numérico, podem ser apresentadas dificuldades na interpretação, na associação das variáveis com as 

quantidades de objetos e nos cálculos de adições e multiplicações com números decimais. Assim, 

retome as operações básicas que envolvam números racionais e o cálculo do valor numérico de uma 

expressão algébrica. 

Proponha problemas provenientes de outros contextos relacionados à representação de uma 

situação por meio de expressões algébricas, de modo a favorecer a compreensão dos significados que 

essas expressões podem assumir em diferentes contextos. 

Verifique as dúvidas quanto aos cálculos e sugira outras atividades, de acordo com a necessidade 

dos alunos. 

 

Questão 4 

Habilidade avaliada: aptidão de associar uma equação linear de 1º grau com duas incógnitas a uma 

reta no plano cartesiano. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA07 da BNCC: Associar uma equação linear de 1º grau 

com duas incógnitas a uma reta no plano cartesiano. 
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Resposta: Alternativa A. 

Caso sejam assinaladas as alternativas B, C ou D, possivelmente os alunos apresentam dificuldades 

em associar uma reta com a representação gráfica de uma equação linear de 1º grau com duas 

incógnitas, ou para determinar qual seria a equação correspondente ou, ainda, para interpretar e 

localizar pontos no plano cartesiano. 

Considerando essas dificuldades, ou outras que possam ser manifestadas com base nas resoluções 

dos alunos, retome a localização de pontos no plano cartesiano e a representação gráfica das 

equações lineares de 1º grau com duas incógnitas. É importante desenvolver as duas relações: 

representação algébrica para representação gráfica e representação gráfica para representação 

algébrica. Dessa forma, proponha atividades que englobem a construção de um gráfico, associando as 

possíveis soluções de uma equação linear de 1º grau a pontos do plano cartesiano. 

Se achar pertinente, utilize softwares de geometria dinâmica para permitir que os alunos explorem 

diferentes equações e suas representações, observando as características das soluções dessas 

equações, tanto de forma algébrica quanto geométrica. 

Verifique as dúvidas quanto aos cálculos e sugira outras atividades, de acordo com a necessidade 

dos alunos. 

 

Questão 5 

Habilidade avaliada: reconhecer a representação de uma situação problema, por meio de um 

sistema de equações de 1º grau.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA08 da BNCC: Resolver e elaborar problemas 

relacionados a seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de  

1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. 

Resposta: Alternativa C. 

Caso sejam assinaladas as alternativas A, B ou D, possivelmente os alunos apresentam dificuldades 

na resolução dos sistemas de equações lineares de 1º grau com duas incógnitas. Assim, é importante 

desenvolver um trabalho voltado à retomada da definição de um sistema de equações lineares, e ao 

significado da solução para esse sistema, apresentando exemplos, representações geométricas para as 

equações e suas soluções, bem como a resolução de problemas. Para isso, podem ser empregados 

softwares de geometria dinâmica e problemas que exijam identificação das soluções dos sistemas. 

Proponha outros sistemas para que os alunos possam resolvê-lo de forma a verificar os possíveis 

erros durante as resoluções. Verifique as dúvidas quanto aos cálculos e sugira outras atividades, de 

acordo com a necessidade dos alunos. 

 

Questão 6 

Habilidade avaliada: resolver problemas que envolvam equações polinomiais do  

2º grau na forma 𝑎𝑥² =  𝑏.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA09 da BNCC: Resolver e elaborar,  

com e sem uso de tecnologias, problemas que possam ser representados por equações polinomiais de  

2º grau do tipo 𝑎𝑥² =  𝑏. 

Resposta: 𝑥 =  3. 

Caso os alunos não apresentem a resposta correta, as dificuldades podem envolver a interpretação 

ou a tradução do problema para a linguagem matemática, bem como o conceito de medida de área ou 
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a resolução de uma equação polinomial do 2º grau na forma 𝑎𝑥² =  𝑏. Verifique o modo de resolução 

dos alunos para identificar a dificuldade e os erros cometidos para, então, realizar intervenções. Diante 

das dificuldades identificadas, proponha uma retomada dos conteúdos envolvidos na questão que 

aborde o cálculo de medida de áreas de retângulos e quadrados, as operações entre polinômios e a 

resolução de equações polinomiais de 2º grau na forma 𝑎𝑥² =  𝑏, propondo atividades que exijam a 

interpretação de situações problema com a identificação de dados e as relações que podem ser 

estabelecidas entre eles. Se achar conveniente, utilize material manipulável para abordar esses 

conteúdos. 

 

Questão 7 

Habilidade avaliada: criar e resolver um sistema de duas equações lineares de  

1º grau com duas incógnitas, partindo das informações apresentadas por meio de uma situação 

problema. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA08 da BNCC: Resolver e elaborar problemas 

relacionados a seu contexto próximo, que possam ser representados por sistemas de equações de  

1º grau com duas incógnitas e interpretá-los, utilizando, inclusive, o plano cartesiano como recurso. 

Resposta: 80 meninas e 40 meninos. 

Os alunos podem apresentar respostas equivocadas, manifestando possíveis dificuldades na 

interpretação do problema, na identificação das incógnitas, na construção das equações do sistema 

linear e nos procedimentos empregados para a resolução do sistema de equações lineares. Assim, 

devem-se observar os registros apresentados pelos alunos visando a identificar os equívocos e, 

consequentemente, possíveis dúvidas. 

Diante dessas dificuldades, pode ser proposto um trabalho voltado à interpretação de situações e à 

construção de sistemas lineares, tendo em vista favorecer a compreensão acerca de como empregar a 

linguagem algébrica na descrição das relações apresentadas nos problemas, os quais podem ser 

construídos com base em diferentes contextos. 

 

Questão 8 

Habilidade avaliada: identificar a figura obtida por meio da rotação sobre uma figura original. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA18 da BNCC: Reconhecer e construir figuras obtidas 

por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de 

instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica. 

Resposta: Alternativa C. 

Nessa questão, o objetivo é identificar o resultado obtido após a aplicação de uma rotação de 180° 

sobre uma figura específica. Nesse caso, especificamente, espera-se que os alunos reconheçam que a 

figura obtida será a Figura 3, independente do sentido da rotação (horário ou anti-horário) e do ponto 

de referência. 

Caso o aluno marque a alternativa A ou B, possivelmente apresenta dificuldades para distinguir 

rotação de reflexão, já que em ambas foram aplicadas transformação de reflexões em relação a eixos 

de simetria horizontal e vertical, respectivamente. Diante dessa dificuldade, retome as características 

de rotação e reflexão, diferenciando essas transformações entre si por meio de exemplos, atividades, 

resolução de problemas, entre outros, podendo empregar os softwares de geometria dinâmica para 

contribuir com a compreensão do tema. No caso de o aluno escolher a alternativa D, possivelmente 
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apresenta dificuldades quanto à aplicação da rotação de um ângulo de amplitude de 180°. Nesse caso, 

devem-se relembrar as características da rotação e, por meio de exemplos, atividades e problemas, 

abordar rotações de figuras sob diferentes ângulos, a fim de que os alunos possam perceber 

semelhanças e diferenças, o que também pode ser favorecido pelos softwares de geometria dinâmica 

e por construções com malhas. 

 

Questão 9 

Habilidade avaliada: analisar figuras planas e identificar eixos de simetrias. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA18 da BNCC: Reconhecer e construir figuras obtidas 

por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de 

instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica. 

Resposta: Alternativa D. 

Caso o aluno marque a alternativa A, B ou C, possivelmente apresenta dificuldade em reconhecer o 

eixo de simetria de uma figura. Nesse caso, é importante retomar o que é simetria e como determinar 

seu eixo, por meio de imagens de construções ou elementos da natureza que tenham simetria. Nesse 

trabalho, podem ser desenvolvidas propostas que envolvam resolução de problemas, uso de materiais 

manipuláveis, construções geométricas com malhas e softwares de geometria dinâmica. 

 

Questão 10 

Habilidade avaliada: construir figuras simétricas em malhas sendo dado um eixo de simetria 

específico.  

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA18 da BNCC: Reconhecer e construir figuras obtidas 

por composições de transformações geométricas (translação, reflexão e rotação), com o uso de 

instrumentos de desenho ou de softwares de geometria dinâmica. 

Resposta: 

Ilustrações: Bárbara Sarzi 

Figura 1: 

 

Figura 2: 
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Ilustrações: Bárbara Sarzi 

 

Caso o aluno apresente construções que não se aproximem das respostas sugeridas, possivelmente 

ele está com dificuldades em relação às características das figuras simétricas e do significado do eixo 

de simetria. Nesse caso, é importante retomar os efeitos da transformação de reflexão sobre uma 

figura, partindo de um eixo pré-estabelecido, identificando a relação de similaridade entre a figura 

original e sua simétrica. Nesse trabalho, podem ser desenvolvidas propostas similares à desse 

problema, utilizando construções por meio de malhas e de softwares de geometria dinâmica. 
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Grade de correção 

Matemática – 8º ano – 2º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta  

do aluno 

Desempenho  

do aluno 

1 Transpor a linguagem materna para a 

linguagem matemática e calcular o valor 

numérico de uma expressão algébrica. 

Habilidade da BNCC: EF08MA06. 

Alternativa B.   

2 Representar o perímetro de uma figura 

plana por meio de uma expressão 

algébrica. 

Habilidade da BNCC: EF08MA06. 

Alternativa D.   

3 Interpretar e representar uma situação-

problema por meio de um polinômio, 

bem como calcular o valor numérico de 

uma expressão algébrica. 

Habilidade da BNCC: EF08MA06. 

a) 0,70𝑥 + 

 + 5,90𝑦 +  0,30𝑧. 

b) R$ 21,80. 
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4 Associar a representação algébrica com 

a representação geométrica de uma 

equação linear de 1º grau com duas 

incógnitas. 

Habilidade da BNCC: EF08MA07. 

Alternativa A.   

5 Reconhecer a representação de uma 

situação problema, por meio um 

sistema de equações de 1º grau e 

resolvê-lo. 

Habilidade da BNCC: EF08MA08. 

Alternativa C.   

6 Resolver problemas que envolvam 

equações polinomiais do 2o grau na 

forma ax² = b. 

Habilidade da BNCC: EF08MA09. 

𝑥 = 3.   

7 Construir e resolver um sistema de duas 

equações lineares de 1º grau com duas 

incógnitas, partindo das informações 

apresentadas por meio de uma situação 

problema. 

Habilidade da BNCC: EF08MA08. 

80 meninas e 40 

meninos. 

  

8 Identificar a figura obtida por meio da 

rotação sobre uma figura original. 

Habilidade da BNCC: EF08MA18. 

Alternativa C.   

9 Analisar figuras planas e identificar eixos 

de simetrias. 

Habilidade da BNCC: EF08MA18. 

Alternativa D.   
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10 Construir figuras simétricas em malhas, 

sendo dado um eixo de simetria 

específico. 

Habilidade da BNCC: EF08MA18. 

Conforme questão 

10 do gabarito 

comentado. 

 

  

 


