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Gabarito comentado 
Questão 1 

Habilidade avaliada: Identificar grandezas diretamente proporcionais e relacionar as variáveis por 

meio de expressões algébricas, representando-as no plano cartesiano. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA12 da BNCC: Identificar a natureza da variação de 

duas grandezas, diretamente, inversamente proporcionais ou não proporcionais, expressando a 

relação existente por meio de sentença algébrica e representá-la no plano cartesiano. 

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

 Grandezas diretamente proporcionais a)

 6 horas. b)

 Se o tempo for representado por x e a quantidade de peças por y, temos a relação 𝑦 = 50𝑥, que c)

pode ser representada graficamente por: 

Ilustração: Carmen Martinez 

 

Nesse problema, o objetivo é que o aluno analise a relação entre as variáveis apresentadas, 

identificando a proporcionalidade entre elas. 

Caso os alunos não consigam identificar que as grandezas apresentadas no problema são 

diretamente proporcionais e/ou não consigam representar essa relação como expressão algébrica ou 

representação geométrica, é importante desenvolver um trabalho visando reforçar as características 

de grandezas diretamente proporcionais, diferenciando-as das inversamente proporcionais. 

Podem ser propostos exemplos e/ou problemas que explorem as relações entre grandezas, de 

modo que, com base em valores numéricos, os alunos possam observar quando as grandezas são 

direta ou inversamente proporcionais, associando também às representações gráficas para os 

conjuntos de dados em estudo. É necessário associar essa classificação das grandezas com as 

representações das relações por meio de expressões algébricas, sempre que possível.  

Os contextos de estudo podem ser extraídos de diferentes situações, possibilitando que os alunos 

percebam que essas relações estão presentes nas mais variadas situações, e não apenas em uma área 

específica. 

Analise os registros apresentados e verifique as diferentes respostas e justificativas, de modo a 

identificar possíveis equívocos e dificuldades. Após isso, organize atividades de intervenção no sentido 

de auxiliá-los na superação das dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos 
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abordados na questão, podendo utilizar-se de atividades semelhantes ou de outros recursos para 

sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas nas construções ou nas interpretações dos conceitos. 

 

Questão 2 

Habilidade avaliada: Interpretar e calcular porcentagem associada a uma situação problema relativa 

ao consumo de água. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA04 da BNCC: Resolver e elaborar problemas, 

envolvendo cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. 

Resposta: Alternativa B. 

Nesse problema, o objetivo é que o aluno consiga interpretar as informações apresentadas e 

empregue o cálculo de porcentagens para avaliar a variação do consumo de água em uma residência. 

Caso os alunos indiquem como resposta a alternativa A, C ou D, possivelmente apresentam 

dificuldades quanto à interpretação da situação problema e/ou quanto ao cálculo de porcentagens. 

Nesse caso, é importante propor outras tarefas relacionadas ao objetivo da questão, para que possam 

compreender de que modo as porcentagens podem ser empregadas na resolução de problemas.  

Mais especificamente no caso da alternativa D, possivelmente os alunos apresentam dúvidas na 

interpretação da situação problema, tendo dificuldades em observar que o objetivo é avaliar a 

porcentagem da redução do consumo de água. 

Sugere-se, então, um trabalho voltado à retomada do conceito e da estratégia para o cálculo das 

porcentagens, partindo principalmente de problemas nos quais seja necessário interpretar os 

enunciados e identificar a quais situações a porcentagem deve estar associada. Podem ser 

selecionadas situações-problemas provenientes dos mais variados contextos, inclusive a interpretação 

de porcentagens presentes em notícias, anúncios de lojas, entre outros. Pode ser desenvolvido um 

trabalho de pesquisa envolvendo a coleta de notícias que abordem porcentagens e a interpretação dos 

significados delas no contexto considerado. 

Analise os registros dos alunos e verifique as diferentes respostas apresentadas por eles. Após isso, 

organize atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na superação das 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 construções 

ou nas interpretações dos conceitos. 

 

Questão 3 

Habilidade avaliada: Com base em um conjunto de valores, calcular a média, a moda, a mediana e a 

amplitude dos dados, bem como classificar o conjunto de acordo com o tipo de moda apresentada. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA25 da BNCC: Obter valores de medidas de tendência 

central de uma pesquisa estatística (média, moda e mediana) com a compreensão de seus significados 

e relacioná-los com a dispersão de dados, indicada pela amplitude. 

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

 A média é 28,8 minutos. a)

 A mediana é 30 minutos. b)

 Como temos apenas a moda 30 minutos, esse conjunto de valores é unimodal. c)

 A amplitude é de 85 minutos. d)
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Nesse problema, o objetivo é que o aluno analise o conjunto de dados apresentados e diferencie os 

conceitos de média, moda e mediana por meio dos cálculos, além de avaliar a amplitude desse 

conjunto de dados e sua classificação de acordo com o tipo de moda associada a ele. 

Caso os alunos tenham respostas diferentes das que foram apresentadas e que sejam equivocadas 

ou incompletas, é importante realizar um trabalho de retomada dessas medidas de tendência central e 

sua relação com os conjuntos de dados em estudo. Nesse trabalho, a diferenciação entre essas 

medidas é essencial para a compreensão sobre o significado de cada uma delas no contexto em 

estudo. Assim, podem ser selecionados conjuntos de dados provenientes dos mais variados contextos, 

partindo de conjuntos com menores quantidades de dados e aumentando essa quantidade 

gradativamente. 

No trabalho com essas medidas, é importante reforçar que a média envolve todos os dados e 

depende da quantidade de valores que compõem o conjunto de dados, que a mediana só pode ser 

avaliada quando organizamos os dados de forma crescente ou decrescente e que um conjunto de 

dados pode apresentar um ou mais valores modais, o que permite sua classificação. A amplitude 

também deve ser abordada como maneira de identificar como se dá a variação dos valores no 

conjunto de dados em questão. 

A fim de contribuir para esses estudos, podem ser propostos problemas que os alunos devem 

resolver com o auxílio de calculadoras e planilhas eletrônicas, empregando o uso de tecnologias para 

auxiliar na organização e na interpretação dos dados, bem como na identificação das medidas de 

tendência central correspondentes. 

Analise os registros apresentados pelos alunos e verifique as diferentes respostas e procedimentos, 

de modo a observar equívocos ou dificuldades na execução. Após isso, 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 construções ou nas 

interpretações dos conceitos. 

 

Questão 4 

Habilidade avaliada: Identificar o tipo de gráfico que melhor representa um conjunto de dados 

específico. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF08MA23 da BNCC: Avaliar a adequação de diferentes tipos 

de gráficos para representar um conjunto de dados de uma pesquisa. 

Resposta: Alternativa C. 

Nesse problema, o objetivo é que o aluno selecione, entre as opções apresentadas, qual o tipo de 

gráfico mais adequado para representar o conjunto de dados em questão. 

Caso assinalem a alternativa A, B ou D, possivelmente apresentam dificuldades quanto a relacionar 

os dados apresentados com as características de cada um dos tipos de gráficos descritos. Nesse caso, é 

possível que não reconheçam o gráfico de setores mais apropriado quando se deseja comparar os 

dados da pesquisa em relação ao todo, o que, de maneira geral, é realizado utilizando-se 

porcentagem. 

Diante disso, é importante realizar um trabalho de retomada de conteúdo sobre as características 

de cada um dos tipos de gráficos (linhas, setores, barras, colunas etc.), observando em quais situações 

cada um deles é o mais indicado. Para contribuir para esse tipo de análise, podem ser apresentados 

diferentes conjuntos de dados e construídos todos os tipos de gráficos possíveis, com o auxílio de um 
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software, por exemplo, perguntando aos alunos qual dos gráficos seria o mais adequado para 

representar cada conjunto de dados. Outra possibilidade é o estudo de diferentes gráficos 

provenientes de jornais, revistas e outros meios de comunicação. 

Analise os registros apresentados pelos alunos e verifique as diferentes respostas. Após isso, 

organize atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na superação das 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 construções 

ou nas interpretações dos conceitos. 

 

Questão 5 

Habilidade avaliada: empregar as porcentagens na interpretação de uma situação problema. 

Esta questão se relaciona à habilidade EF08MA04 da BNCC: resolver e elaborar problemas, 

envolvendo o cálculo de porcentagens, incluindo o uso de tecnologias digitais. 

Resposta: Alternativa C. 

Neste problema, o objetivo é que o aluno consiga interpretar as informações apresentadas e 

empregue as porcentagens para avaliar a quantidade de tinta de cor azul presente na mistura, ou seja, 

identificar uma parte do todo com base na porcentagem. 

Caso apresentem como resposta as alternativas A, B e D, possivelmente têm dificuldades quanto à 

interpretação da situação problema e/ou o emprego das porcentagens. Nesse caso, é importante 

propor outras tarefas com as quais eles possam compreender de que modo as porcentagens podem 

ser interpretadas e empregadas na resolução de problemas. 

Pode ser proposto um trabalho para a retomada do conceito e da estratégia para o cálculo das 

porcentagens, observando como associar esse conceito a determinadas situações problema. Podem 

ser selecionados de diferentes contextos, como notícias de jornais, ou disponíveis em outros meios, 

para que os alunos possam interpretar os problemas e utilizar as porcentagens nos cálculos. 

Analise os registros apresentados pelos alunos e verifique as diferentes respostas. Após isso, 

organize atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na superação das 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 construções 

ou nas interpretações dos conceitos. 

 

Questão 6 

Habilidade avaliada: empregar o princípio multiplicativo na resolução de um problema. 

Esta questão se relaciona à habilidade EF08MA03 da BNCC: resolver e elaborar problemas de 

contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 

Resposta: Alternativa D. 

Neste problema, o objetivo é que o aluno analise as características do problema e aplique o 

princípio multiplicativo na resolução. 

Caso seja marcada a alternativa A, B ou C, possivelmente eles estão com dificuldades na 

interpretação do problema, na compreensão do princípio multiplicativo e/ou na aplicação desse 

princípio na situação problema. No caso de marcarem o item A, possivelmente há dificuldade na 

diferenciação entre o princípio aditivo e o multiplicativo. 
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Para contribuir para o estudo do problema, é importante retomar as características das situações 

nas quais se possa aplicar o princípio multiplicativo, observando a presença de eventos independentes. 

Assim, podem ser propostos exemplos e/ou problemas que exijam do aluno a identificação desses 

tipos de eventos, partindo de diferentes contextos e explorando a resolução com base em listagem, 

árvores de possibilidades, quadro de dupla entrada, possibilitando a construção do produto que 

caracteriza esse princípio baseado nos problemas em estudo. 

Analise os registros apresentados pelos alunos e verifique as diferentes respostas. Após isso, 

organize atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na superação das 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 construções 

ou nas interpretações dos conceitos. 

 

Questão 7 

Habilidade avaliada: identificar, por meio de construções geométricas, mediatrizes e bissetrizes. 

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

bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. 

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

 Mediatriz a)

 Bissetriz b)

 Bissetriz c)

 Mediatriz d)

Neste problema, o objetivo é que o aluno associe os segmentos ou as retas destacadas nas figuras 

como a bissetriz do triângulo ou a mediatriz relativa ao lado do triângulo. 

Caso sejam apresentadas respostas diferentes das apresentadas, evidenciando equívocos na 

resolução do problema, possivelmente os alunos estão com dificuldades no reconhecimento de 

mediatrizes e bissetrizes, ou na compreensão da definição de cada um desses elementos. 

Diante disso, é importante propor atividades que permitam uma retomada a respeito das principais 

características de alturas, medianas, mediatrizes e bissetrizes em triângulos, diferenciando esses 

elementos geométricos uns dos outros. Também é importante ressaltar o lugar geométrico desses 

elementos (segmento, reta ou semirreta), no triângulo ou em relação a um ângulo ou segmento 

qualquer. Podem ser propostos problemas que exijam a identificação desses elementos, além de 

atividades nas quais os alunos devem realizar a identificação desses segmentos com base em 

triângulos específicos, realizando as construções manualmente, com o auxílio de régua, compasso e 

transferidor, ou por meio dos softwares de geometria dinâmica. 

Analise os registros apresentados pelos alunos e verifique diferentes respostas, procedimentos e 

justificativas. Após isso, organize atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na superação das 

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 construções ou nas interpretações dos conceitos. 
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Questão 8 

Habilidade avaliada: classificar variáveis como qualitativas nominais, entre um conjunto de variáveis 

com diferentes características. 

Esta questão se relaciona à habilidade EF08MA24 da BNCC: classificar as frequências de uma 

variável contínua de uma pesquisa em classes, de modo que resumam os dados de maneira adequada 

para a tomada de decisões. 

Resposta: Alternativa C. 

Neste problema, o objetivo é que os alunos classifiquem variáveis como qualitativas nominais entre 

um conjunto de variáveis com diferentes características. 

Caso seja marcada a alternativa A, B ou D, possivelmente os alunos apresentam dificuldades quanto 

à diferenciação entre as variáveis qualitativas e quantitativas. Assim, visando à superação dessas 

dificuldades, podem ser propostos problemas semelhantes que exijam o reconhecimento de variáveis 

e suas classificações, possibilitando, durante o estudo, a retomada das características de cada tipo de 

variável. Além disso, podem ser propostas pesquisas em jornais, na internet ou em outros meios, 

solicitando aos alunos a identificação de diferentes exemplos de variáveis e a classificação delas em 

quantitativas ou qualitativas, bem como em suas subcategorias. É importante analisar variáveis 

provenientes de diferentes contextos para que eles possam reconhecer as diferentes variáveis que 

podem ser analisadas e classificadas segundo essas categorias. 

Analise os registros apresentados pelos alunos e verifique as diferentes respostas. Após isso, 

organize atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na superação das 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 construções 

ou nas interpretações dos conceitos. 

 

Questão 9 

Habilidade avaliada: empregar o cálculo do princípio multiplicativo na resolução de um problema. 

Esta questão se relaciona à habilidade EF08MA03 da BNCC: resolver e elaborar problemas de 

contagem cuja resolução envolva a aplicação do princípio multiplicativo. 

Resposta: 40 maneiras diferentes de montar o pacote de viagem. 

Nesta questão, o objetivo é que o aluno analise as características do problema e aplique o princípio 

multiplicativo na resolução. 

Caso sejam apresentadas respostas e/ou procedimentos equivocados, possivelmente os alunos 

estão com dificuldades na interpretação do problema, na compreensão do princípio multiplicativo 

e/ou na aplicação desse princípio na situação problema. Assim, é importante observar os registros 

apresentados visando identificar as principais dificuldades. 

Para contribuir para o estudo do problema e a compreensão do conteúdo envolvido, é importante 

retomar as características das situações nas quais se possam aplicar o princípio multiplicativo, 

observando a presença de eventos independentes. Assim, podem ser propostos exemplos e/ou 

problemas que exijam do aluno a identificação desses tipos de eventos, partindo de diferentes 

contextos e explorando a resolução com base em listagem, árvores de possibilidades, possibilitando a 

construção do produto que caracteriza esse princípio baseado nos problemas em estudo. 

Analise os registros apresentados pelos alunos e verifique as diferentes respostas e procedimentos. 

Após isso, organize atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na superação das dificuldades, 
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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 

construções ou nas interpretações dos conceitos. 

 

Questão 10 

Habilidade avaliada: reconhecer o baricentro de um triângulo. 

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

bissetriz como lugares geométricos na resolução de problemas. 

Resposta: Alternativa A. 

Neste problema, o objetivo é que o aluno associe os segmentos notáveis com os pontos notáveis de 

um triângulo. 

Caso seja marcada a alternativa B, C ou D, possivelmente os alunos estão com dificuldades no 

reconhecimento dos pontos notáveis de um triângulo (baricentro, circuncentro, ortocentro e incentro), 

na compreensão da definição de retas ou segmentos correspondentes (medianas, mediatrizes, alturas 

e bissetrizes), bem como na associação entre essas retas ou segmentos e os pontos notáveis de um 

triângulo. 

Diante disso, é importante propor atividades que permitam uma retomada a respeito das principais 

características de alturas, medianas, mediatrizes e bissetrizes dos triângulos, diferenciando esses 

elementos uns dos outros e relacionando-os com os pontos notáveis de um triângulo, como é o caso 

de baricentro, incentro e ortocentro. Podem ser propostos problemas que exijam a identificação 

desses segmentos e de pontos notáveis, além de atividades nas quais os alunos devem realizar a 

identificação desses segmentos e pontos notáveis com base em triângulos específicos, realizando as 

construções manualmente, com o auxílio de régua, compasso e transferidor, ou por meio dos 

softwares de geometria dinâmica. 

Analise os registros apresentados pelos alunos e verifique as diferentes respostas. Após isso, 

organize atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na superação das 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 construções 

ou nas interpretações dos conceitos. 
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Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta  

do aluno 

Desempenho  

do aluno 

1 Identificar grandezas diretamente 

proporcionais e relacionar as variáveis 

por meio de expressões algébricas, 

representando-as no plano cartesiano. 

Habilidade da BNCC: EF08MA12. 

a) Grandezas 

diretamente 

proporcionais 

b) 6 horas. 

c) Se o tempo for 

representado por x e 

a quantidade de 

peças por y, temos a 

relação 𝑦 = 50𝑥, 

que pode ser 

representada 

graficamente 

conforme figura 

apresentada no 

tópico anterior, 

Gabarito comentado. 
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2 Interpretar e calcular porcentagem 

associada a uma situação problema 

relativa à consumo de água. 

Habilidade da BNCC: EF08MA04. 

Alternativa B.   

3 A partir de um conjunto de valores, 

calcular a média, a moda, a mediana e a 

amplitude dos dados, bem como 

classificar o conjunto de acordo com o 

tipo de moda apresentada. 

Habilidade da BNCC: EF08MA25. 

a) A média é 28,8 

minutos. 

b) A mediana é 30 

minutos. 

c) Como temos 

apenas a moda 30 

minutos, esse 

conjunto de valores é 

unimodal. 

d) A amplitude é de 

85 minutos. 

  

4 Identificar o tipo de gráfico que melhor 

representa um conjunto de dados 

específico. 

Habilidade da BNCC: EF08MA23. 

Alternativa C.   

5 Empregar as porcentagens na 

interpretação de uma situação 

problema. 

Habilidade da BNCC: EF08MA04. 

Alternativa C.   

6 Empregar o princípio multiplicativo na 

resolução de um problema. 

Habilidade da BNCC: EF08MA03. 

Alternativa D.   
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7 Identificar, a partir de construções 

geométricas, as mediatrizes e 

bissetrizes. 

Habilidade da BNCC: EF08MA17. 

a) Mediatriz 

b) Bissetriz 

c) Bissetriz 

d) Mediatriz 

  

8 Classificar variáveis como qualitativas 

nominais, dentre um conjunto de 

variáveis com diferentes características. 

Habilidade da BNCC: EF08MA24. 

Alternativa C.   

9 Empregar o cálculo do princípio 

multiplicativo na resolução de um 

problema. 

Habilidade da BNCC: EF08MA03. 

40 maneiras 

diferentes de montar 

o pacote de viagem. 

  

10 Reconhecer o baricentro de um 

triângulo. 

Habilidade da BNCC: EF08MA17. 

Alternativa A.   

 


