
 
 

 

Matemática – 8º ano – 3º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Avaliação 

ESCOLA:  __________________________________________________________________________ 

NOME:  __________________________________________________________________________ 

ANO E TURMA: ____________________________ NÚMERO: __________ DATA:  ________________ 

PROFESSOR(A):  ____________________________________________________________________ 

 

1. No quadro a seguir são apresentadas informações a respeito da relação entre a quantidade de 

peças produzidas por uma máquina de acordo com o tempo. 

Tempo (h) 2 3 4 

Quantidade de peças 100 150 200 

Pelo quadro, temos que, para produzir 100 peças, por exemplo, essa máquina leva 2 horas.  

Com base nessas informações e considerando as mesmas condições de produção da máquina, 

responda: 

a) As grandezas “tempo” e “quantidade de peças” são direta ou inversamente proporcionais? 

 _________________________________________________________________________________ 

b) Quantas horas são necessárias para essa máquina produzir 300 peças? 

 

 

 

 

c) Construa uma expressão algébrica que relacione a quantidade de peças (𝑦) em função do  

tempo (𝑥), representando graficamente essa relação em um plano cartesiano, considerando 

valores reais positivos para as variáveis 𝒙 e 𝒚. 
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2. Em sua casa, Joana gastava, em média, 35 m3 de água por mês. Após algumas mudanças de hábitos 

da família, no mês seguinte o consumo de água foi reduzido para 25 m3. De quantos por cento, 

aproximadamente, foi a redução? 

a) 12%. 

b) 28,6%. 

c) 36,7%. 

d) 71,4%. 

 

3. Em uma turma de colégio foi feita uma pesquisa sobre o tempo que os alunos gastam, em média, 

nos trajetos de casa até a escola. As medidas de tempo, em minutos, coletadas pela pesquisa estão 

dispostas no quadro abaixo: 

15 60 15 30 20 

30 30 12 5 30 

90 10 10 30 45 

a) Qual é a média das medidas apresentadas? 

 

 

 

Média: ________________ 

b) Qual é a mediana das medidas apresentadas? 

 

 

 

Mediana: ________________ 

c) Classifique esse conjunto de valores de acordo com a quantidade de modas (unimodal, bimodal, 

multimodal). 

 

 

 

Moda: _________________                                Classificação: ____________________ 

d) Determine a amplitude para esse conjunto de valores. 

 

 

 

Amplitude: ___________________ 
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4. Um grupo de estudantes fez uma pesquisa com os 320 alunos das turmas do período da manhã de 

uma escola a respeito do tipo sanguíneo dos estudantes. Foram coletados os seguintes dados: 

Tipo sanguíneo Porcentagem de alunos 

A 20% 

B 25% 

AB 15% 

O 40% 

Marque um X no tipo de gráfico que seria o mais adequado para representar essas informações, 

considerando que o objetivo principal é comparar as categorias entre si e em relação ao todo: 

a) Gráfico de linhas. 

b) Gráfico de colunas. 

c) Gráfico de setores. 

d) Pirâmide etária. 

 

5. Na pintura das paredes de seu escritório, Lucas misturou diferentes quantidades de tintas, de cores 

distintas, até obter 36 litros de uma cor no tom verde água, para a qual utilizou 55% de tinta na cor 

azul, além de outras cores. 

Marque um X no item que apresenta a quantidade de tinta azul que Lucas utilizou na mistura: 

a) 12 litros. 

b) 15,5 litros. 

c) 19,8 litros. 

d) 21,3 litros. 

 

6. A nova coleção de uma loja de roupas é composta por 5 camisas, 3 calças e 2 colares, todos 

diferentes entre si. Para compor sua vitrine, a lojista precisa vestir um manequim com itens dessa 

nova coleção. 

De quantas maneiras variadas a lojista pode vestir o manequim com uma camisa, uma calça e um 

colar? 

a) 10 maneiras diferentes. 

b) 15 maneiras diferentes. 

c) 21 maneiras diferentes. 

d) 30 maneiras diferentes. 
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7. Para cada um dos triângulos apresentados a seguir, identifique se o segmento ou a reta destacada 

representa uma bissetriz do triângulo ou uma mediatriz relativa ao lado do triângulo: 

Ilustrações: Caio Tanaka 

a) O ponto E é o ponto médio do lado BC. 

 

c) O segmento CD divide o ângulo 𝐴�̂�𝐵 em dois 

ângulos 𝐴�̂�𝐷 e 𝐵�̂�𝐷 de mesma medida. 

 

  

A reta 𝐷𝐸 ⃡     é uma: _______________ O segmento 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  é uma: _______________ 

 

b) Os ângulos 𝐵�̂�𝐷 e 𝐶�̂�𝐷 são congruentes. d) Os segmentos AE e EB possuem a mesma 

medida de comprimento. 

 
 

O segmento 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  é uma: _______________ A reta 𝐷𝐸 ⃡     é uma: _______________ 

 

 

8. Observe o seguinte questionário, aplicado aos funcionários de determinada empresa: 

Questionário: 

Idade (em anos): ____________________ 

Sexo: (   ) Masculino    (   ) Feminino 

Estado civil: (   ) Solteiro   (   ) Casado   (   ) Separado/Divorciado   (   ) Viúvo 

Número de filhos: ____________________ 

Altura (em cm): ______________________ 

Marque um X no item que apresenta apenas variáveis qualitativas nominais: 

a) Idade e sexo. 

b) Número de filhos e altura. 

c) Estado civil e sexo. 

d) Altura e estado civil. 
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9. Guilherme pretende comprar um pacote de viagem para uma praia da Região Nordeste do Brasil. 

Para isso, ao procurar uma agência de viagens, o vendedor lhe ofereceu a opção de escolher como 

será realizado o transporte, o tipo de hospedagem e o tempo de duração da viagem, de acordo 

com as seguintes opções: 

Transporte: Hospedagem: Tempo de duração: 

Rodoviário 

Aéreo 

Albergue 

Pousada 

Casa 

Hotel 3 estrelas 

Hotel 4 estrelas 

4 dias 

7 dias 

10 dias 

15 dias 

De quantas maneiras diferentes Guilherme pode montar seu pacote de viagem, escolhendo um 

tipo de transporte, um tipo de hospedagem e um tempo de duração, com base nas opções 

apresentadas pelo vendedor? 

 

 

 

 

 

 

 

10. Considere o triângulo apresentado a seguir, em que os pontos D, E e F são pontos médios dos lados 

𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  e 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , respectivamente. 

Ilustração: Caio Tanaka 

 

 

Marque um X no item que apresenta a afirmativa correta: 

a) Como os segmentos r, s e t são medianas do triângulo, então P corresponde ao baricentro do 

triângulo. 

b) Como os segmentos r, s e t são alturas do triângulo, então P corresponde ao ortocentro do 

triângulo. 

c) Como os segmentos r, s e t são mediatrizes do triângulo, então P corresponde ao circuncentro do 

triângulo. 

d) Como os segmentos r, s e t são bissetrizes do triângulo, então P corresponde ao incentro do 

triângulo. 

 


