
 

 

Matemática – 9º ano – 2º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Gabarito comentado 
 

Questão 1 

Habilidade avaliada: Resolver problemas que envolvam a divisão de um valor em partes 

diretamente proporcionais. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA08 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive 

escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e 

de outras áreas. 

Resposta: Alternativa C. 

Caso os alunos assinalem a alternativa A, B ou D, é provável que eles estejam com dificuldades de 

compreender a ideia de proporcionalidade ou de uma divisão de valores em quantidades 

proporcionais. Especificamente, se os alunos assinalarem a alternativa A, é possível que eles não 

tenham considerado o fato de que a soma das partes deve resultar no valor dividido, no caso a quantia 

de R$ 3 000, e apenas consideraram que os valores estão em proporção ao valor investido. No caso de 

terem assinalado a alternativa B ou D, é provável que os alunos não tenham compreendido a ideia de 

proporção e razão e apenas consideraram a soma dos valores. 

Em ambos os casos, deve-se retomar os conceitos de razão e proporção e de números diretamente 

proporcionais, e o procedimento de divisão de um valor em partes diretamente proporcionais, 

mostrando alguns exemplos e aplicando exercícios similares, focando nas dificuldades apresentadas.  

A divisão em partes diretamente proporcionais é um conteúdo importante e caberá ao professor 

dedicar algumas aulas sobre o tema para que o aluno realmente alcance a percepção do problema e 

da exigência do conhecimento de regra de três simples, além da interpretação do texto, que é 

fundamental para a realização dos cálculos.  

 

Questão 2 

Habilidade avaliada: Interpretar e resolver problemas que envolvem três grandezas diretamente 

proporcionais. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA08 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive 

escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e 

de outras áreas.  

Resposta: Alternativa D 

No caso de os alunos assinalarem a alternativa A, B ou C, possivelmente estão com dificuldades em 

entender as ideias de proporcionalidade, ou no modo de trabalhar com três grandezas diretamente 

proporcionais simultaneamente, ou ainda na interpretação do exercício e em reconhecer que se trata 

de grandezas diretamente proporcionais. No caso específico de os alunos assinalarem a alternativa A 

ou B, é provável que eles estejam com dificuldades em como trabalhar com várias grandezas ao 

mesmo tempo e apenas consideraram utilizar duas das três grandezas necessárias para resolver a 

questão. Neste caso, deve-se considerar trabalhar exemplos e atividades que envolvam mais de duas 

grandezas diretamente proporcionais, sempre tendo como foco sanar as dúvidas pontuais e 

conceituais relacionadas ao procedimento de resolução de problemas dessa natureza. 



 

 

Matemática – 9º ano – 2º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Com base nas anotações dos alunos, retome os conceitos em que eles apresentaram dificuldades, 

ou de interpretação ou na realização dos procedimentos necessários, e elabore algumas atividades 

para auxiliá-los a superar essas dificuldades. 

Caso necessário, retome os conceitos de razão, proporção e equações do primeiro grau. 

 

Questão 3 

Habilidade avaliada: Interpretar e resolver problemas que envolvem três grandezas diretamente 

proporcionais. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA08 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas ou mais grandezas, inclusive 

escalas, divisão em partes proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, ambientais e 

de outras áreas.  

Resposta: Alternativa A. 

Caso os alunos assinalem as alternativas B, C ou D, possivelmente estão com dificuldades em 

interpretar o problema, reconhecer as grandezas diretamente proporcionais ou no procedimento para 

resolver uma regra de três composta.   

Assim, é interessante apresentar exemplos de algumas situações que tratam de mais de duas 

grandezas proporcionais, ressaltando a importância de identificar se elas são diretamente ou 

inversamente proporcionais, além de retomar os passos necessários para extrair os dados, montar o 

esquema de relação entre elas e de como multiplicar corretamente as razões a fim de resultar na 

proporção que soluciona o caso abordado. 

Para isso, pode ser trabalhado um exemplo que dependa de mais de duas grandezas, diretamente 

ou inversamente proporcionais, porém em uma abordagem em que apenas duas delas variam. Isso 

simplifica a situação e cria a possibilidade de gradativamente aumentar a dificuldade, de modo que 

variem também as outras grandezas, mostrando aos alunos como elas e as proporções resultantes se 

relacionam, como elas variam e a relação entre elas, sempre reforçando as propriedades básicas de 

razão e proporção que são necessárias para a resolução do problema. É possível também que alguns 

alunos estejam com dificuldades na parte algébrica do problema, como nas operações de 

multiplicação ou em calcular a inversa de uma razão, por isso sempre é interessante elaborar alguns 

problemas mais elementares de regra de três simples e composta para que eles possam praticar essas 

operações. 

 

Questão 4 

Habilidade avaliada: Identificar relações como funções, compreender os conceitos de uma função 

afim, e resolver equações do primeiro grau. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA06 da BNCC: Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e 

gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas 

variáveis.  

Resposta: 

a) 𝑉 = 150 + 63𝑡, em que t é a quantidade de dias que o carro foi usado e V o valor, em reais, a 

ser pago pelo aluguel do carro. 

b) 1 dia: R$ 213,00 ; 5 dias: R$ 465,00; 15 dias: R$ 1 095,00. 
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c) Não, pois com R$ 906,00 é possível alugar por, no máximo, 12 dias. 

d) Não, pois para alugar por um dia o custo é de R$ 213,00. 

Caso os alunos mostrem respostas diferentes das apresentadas, com equívocos nos resultados, nos 

procedimentos ou nas justificativas, possivelmente estão com dificuldades em compreender os 

conceitos de uma função, como as variáveis dependentes e independentes, ou com problemas em 

representar matematicamente a situação caracterizada na questão, ou mesmo em trabalhar com 

equações do primeiro grau. 

Assim, é de grande importância rever os conceitos de funções trabalhando exemplos do cotidiano 

dos alunos, de modo que facilite para eles compreenderem o procedimento de construção da lei de 

formação de uma função, calculando algumas imagens de certos valores, para que fique evidente a 

relação de dependência entre as variáveis envolvidas, e por fim elaborar atividades que estimulem o 

aluno a interpretar as situações propostas, elaborar a lei de formação da função, calcular algumas 

imagens de certos valores e, no caso de funções afins, determinar o valor da variável independente, 

dada a imagem dessa variável. 

Analise os registros realizados pelos alunos e verifique as diferentes respostas, justificativas e 

procedimentos apresentados por eles. A partir disso, 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 na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 

 

Questão 5 

Habilidade avaliada: reconhecer as condições para um gráfico ser uma representação de uma 

função, reconhecer um gráfico de uma função afim. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA06 da BNCC: Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e 

gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas 

variáveis.  

Resposta: Temos y em função de x nos gráficos I, II e III. Os gráficos I e II representam funções afins. 

Caso os alunos apresentem respostas diferentes das apresentadas, possivelmente estão com 

dificuldades para reconhecer a relação de dependência unívoca de x e y, verificar em quais casos y está 

em função de x, compreender as definições de função afim e identificar o gráfico de uma função desse 

tipo. 

A função de 1º grau também chamada de função afim é representada por f(x) = ax + b. No plano 

cartesiano a função afim é representada por uma reta. Na questão os gráficos das alternativas I e II são 

exemplos desse tipo de função. Especificamente no caso em que o aluno responda que a alternativa III 

é também o gráfico de uma função quadrática, é provável que eles não estejam relacionando o fato de 

o gráfico de uma função afim ser uma reta. 

Em ambos os casos, é interessante rever os conceitos de função, das relações das variáveis, 

podendo ser trabalhados alguns exemplos de situações que apresentam variáveis dependentes e 

independentes para os alunos identificarem a dependência entre elas e, em seguida, fazerem a 

conexão com o fato de a dependência unívoca das variáveis implicarem o gráfico de uma função, em 

que x é a variável independente e y a dependente e cruzar apenas uma vez cada reta vertical do plano. 

Podem-se trabalhar atividades que envolvam a construção de gráficos de funções afins, dada à regra 

da função. Reforce que basta calcular dois valores distintos da função para que seja possível desenhar 
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o gráfico da função no plano cartesiano. Caso a dificuldade apresentada seja em reconhecer uma 

equação do primeiro grau, relembre-os dos conteúdos de polinômio e das equações polinomiais, 

traçando um paralelo com o fato de a regra da função afim ser um polinômio de uma variável e de 

grau 1.  

Analise os registros realizados pelos alunos e verifique as diferentes respostas, justificativas e 

procedimentos apresentados por eles. A partir das dificuldades apresentadas, 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 na interpretação dos enunciados, 

dos conceitos e nas construções realizadas. 

 

Questão 6 

Habilidade avaliada: Identificar os termos associados a uma função afim 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA06 da BNCC: Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e 

gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas 

variáveis.  

Resposta:  

a) coeficiente de 𝑥: −1; termo independente: 6 

b) coeficiente de 𝑥: −13; termo independente: 2 

c) coeficiente de 𝑥: −
3

5
; termo independente: 0 

d) coeficiente de 𝑥: 27; termo independente: −18 

Caso os alunos mostrem respostas diferentes das apresentadas, com equívocos nos resultados, 

procedimentos e/ou justificativas, possivelmente estão com dificuldades em interpretar a proposta do 

exercício, compreender quais são os elementos de uma função afim, ou dificuldades com a parte 

algébrica da lei de formação das funções.  

Nesses casos é interessante abordar alguns exemplos de funções afins cuja regra associada contém 

coeficiente iguais a 1, −1, ou então 0 para o termo independente. Explique aos alunos que nesses 

casos, apesar de o número não estar evidente na regra, não significa que ele não exista. Atividades 

semelhantes a esta questão podem ser trabalhadas nesse intuito. Caso necessário, retome alguns 

conceitos de como trabalhar algebricamente com polinômios. 

Analise os registros realizados pelos alunos e verifique as diferentes respostas, justificativas e 

procedimentos apresentados por eles. A partir disso, 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 na interpretação dos enunciados, dos conceitos e nas 

construções realizadas. 

 

Questão 7 

Habilidade avaliada: Calcular a área de figuras planas, decompondo-as em figuras mais simples, 

utilizar funções para a representação de variáveis relacionadas, compreender e trabalhar com funções 

e as suas representações numéricas. 
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Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA06 da BNCC: Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e 

gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas 

variáveis.  

Resposta:  

a) 𝐴(𝑥) = 6𝑥2 + 3𝑥 

b) 𝐴(𝑥) = 3𝑥2 − 8 

c) 𝐴(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥 

I) 63 cm²; II) 19 cm²; III) 15 cm² 

Caso as respostas dos alunos estejam diferentes das apresentadas, com equívocos nos resultados 

ou nos procedimentos, possivelmente eles estão com dificuldades para interpretar o problema, 

calcular a área de figuras planas, trabalhar com adição e multiplicação de polinômios, ou mesmo 

dificuldades em determinar valores da imagem da função. 

No caso específico de as respostas das regras das áreas estarem diferentes, é possível que os alunos 

estejam com dificuldades para calcular a área das figuras. Nesse caso, retome alguns exemplos com os 

valores numéricos para o cálculo das áreas, relembre-os de como encontrar a fórmula das áreas dessas 

figuras e trabalhe algumas atividades utilizando polinômios nos valores de altura e base das figuras, 

tendo como objetivo gradativamente abstrair o cálculo da área para valores em função de x. Pode 

ocorrer ainda que os alunos apresentem a fórmula correta, mas escrita de outra maneira, por 

exemplo, 𝐴(𝑥) = 3𝑥(2𝑥 + 1) para o item a. 

Caso apenas as respostas dos valores numéricos das áreas estejam diferentes, provavelmente os 

alunos estão com dificuldades em trabalhar com o cálculo de imagens de funções, dado um valor para 

x. Nesse caso, reforce as ideias da relação entre as variáveis dependentes e independentes. No caso da 

atividade, a área é a variável dependente e o valor x é a variável independente. Formule alguns 

exemplos práticos de funções e de como trabalhar com a regra da função para facilitar o cálculo de 

certas variáveis, podendo esses exemplos ter ou não o contexto similar ao da questão. É interessante 

mostrar que, nessa atividade, uma vez calculada a regra da função, calcular a área substituindo o valor 

de x na regra da função exige menos passos do que substituir o valor de x na figura e calcular usando a 

fórmula da área da figura em questão. 

Analise os registros realizados pelos alunos e verifique as diferentes respostas apresentadas por 

eles. A partir disso, 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 na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 

 

Questão 8 

Habilidade avaliada: Compreender o conceito de zeros de uma função quadrática, resolver 

equações do segundo grau. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA06 da BNCC: Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e 

gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas 

variáveis.  

Resposta: Alternativa A. 
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Caso os alunos assinalem a alternativa B, C ou D, possivelmente estão com dificuldades para 

interpretar o problema, calcular os zeros da função quadrática ou mesmo em discernir entre os casos 

em que a função quadrática apresenta dois zeros reais iguais e dois zeros reais e distintos. 

Inicialmente, retome os procedimentos para a resolução de uma equação do segundo grau 

completa, relembrando-os de como o discriminante se relaciona com a quantidade de raízes distintas 

que a equação possui. Em um segundo momento, relacione as ideias de uma função do segundo grau, 

especificamente de encontrar os zeros dela, com a resolução de equações do segundo grau, 

concluindo que basta analisar o valor do discriminante da regra da função para verificar quantos zeros 

distintos a função admite. Caso seja necessário, reforce os conceitos de zeros de uma função, as 

diferenças entre uma função e uma equação e como trabalhar com a fórmula resolutiva de uma 

equação do segundo grau completa. 

Analise os registros realizados pelos alunos e verifique as diferentes respostas apresentadas por 

eles. A partir disso, 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 

na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 

 

Questão 9 

Habilidade avaliada: Interpretar situações nas quais são aplicadas funções quadráticas, calcular os 

zeros de uma função quadrática. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA06 da BNCC: Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e 

gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas 

variáveis.  

Resposta: Alternativa B 

Caso os alunos assinalem a alternativa A, C ou D, possivelmente estão com dificuldades para 

interpretar o problema ou analisar a situação proposta e utilizar corretamente a regra da função para 

encontrar o valor pedido. Assim, retome os principais conceitos de funções, como a dependência 

unívoca das variáveis, contextualizada neste exercício pela altura em função do tempo. Explique 

também que alguns tipos de funções 𝑦 = 𝑓(𝑥) nos permitem calcular o valor de x, sabendo o valor de 

y , e que, em alguns contextos, é possível realizar isso com problemas envolvendo funções quadráticas. 

No caso dessa atividade, quando igualamos ℎ(𝑡) = 0, encontramos uma equação do segundo grau 

com duas raízes distintas, −1 e 3. Porém, uma vez que estamos tratando a variável t como a medida 

de tempo, desconsideramos o valor −1 e encontramos apenas uma resposta.  

Caso seja necessário, retome os conteúdos de equações do segundo grau, principalmente da 

fórmula resolutiva de uma equação do segundo grau completa. Exercícios similares a este podem ser 

aplicados para auxiliar os alunos a superarem suas dificuldades e aprimorar o conhecimento deles. 

 

Questão 10 

Habilidade avaliada: Conhecer os elementos geométricos de uma parábola, calcular as coordenadas 

do vértice de uma parábola. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA06 da BNCC: Compreender as funções como 

relações de dependência unívoca entre duas variáveis e suas representações numérica, algébrica e 
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gráfica e utilizar esse conceito para analisar situações que envolvam relações funcionais entre duas 

variáveis.  

Resposta: Alternativa D 

Caso os alunos assinalem a alternativa A, B ou C, possivelmente estão com dificuldades para 

interpretar o problema, diferenciar entre os elementos geométricos da parábola ou calcular as 

coordenadas dos vértices do gráfico de uma função do segundo grau. No caso específico de o aluno 

assinalar a alternativa C, é provável que eles tenham se confundido e calculado as coordenadas de um 

dos zeros da função. Nesse caso, relembre os das características geométricas de uma parábola e as 

diferenças entre zeros e o vértice. Por exemplo, o vértice é um ponto que independe da regra da 

função, ou seja, sempre existe em todos os gráficos de funções do segundo grau, o que não ocorre no 

caso dos zeros da função. 

Relembre os alunos de que o vértice é um ponto extremo da função do segundo grau e, 

dependendo do sinal do coeficiente de 𝑥2, pode ser o máximo ou o mínimo da função. Suas 

coordenadas podem sempre ser determinadas, logo exercícios similares a este é uma boa maneira de 

reforçar os conceitos aqui contemplados. Situações-problema em que se deve calcular o máximo e o 

mínimo de um problema modelado por uma função do segundo grau podem ser trabalhadas em um 

segundo momento, desenvolvendo assim a habilidade de resolver problemas utilizando funções do 

segundo grau e as noções de vértice de uma parábola.  

Analise as respostas dos alunos, verificando suas anotações e seus cálculos, dando ênfase nas 

divergências e similaridades das dificuldades que eles apresentam, obtendo assim uma base para 

elaborar e aplicar atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los a sanar as dúvidas, bem como 

para reforçar os principais conceitos abordados na questão, podendo utilizar-se de atividades 

semelhantes ou de outros recursos para corrigir as possíveis falhas na interpretação dos enunciados e 

dos conceitos. 
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Grade de correção 

Matemática – 9º ano – 2º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta  

do aluno 

Desempenho  

do aluno 

1 Resolver problemas que envolvam a 

divisão de um valor em partes 

diretamente proporcionais.  

Habilidade da BNCC: EF09MA08 

Alternativa C.   

2 Interpretar e resolver problemas que 

envolvem três grandezas diretamente 

proporcionais.  

Habilidade da BNCC: EF09MA08 

Alternativa D.   

3 Interpretar e resolver problemas que 

envolvem três grandezas diretamente 

proporcionais. 

Habilidade da BNCC: EF09MA08 

Alternativa A.   

4 Identificar relações como funções, 

compreender os conceitos de uma 

função afim, resolver equações do 

primeiro grau. 

a) 𝑉 = 150 + 63𝑡, em que 

t é a quantidade de dias 

que o carro foi usado e V o 

valor, em reais, a ser pago 
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Habilidade da BNCC: EF09MA06 pelo aluguel do carro. 

b) 1 dia: R$ 213,00; 5 dias: 

R$ 465,00;  

15 dias: R$ 1 095,00. 

c) Não, pois com R$ 906,00 

é possível alugar por, no 

máximo, 12 dias. 

d) Não, pois para alugar por 

um dia o custo é de 

R$ 213,00. 

5 Reconhecer as condições para um gráfico 

ser uma representação de uma função, 

reconhecer um gráfico de uma função 

afim. 

Habilidade da BNCC: EF09MA06 

Temos y em função de x nos 

gráficos l, ll e lll. Os gráficos 

l e ll representam funções 

afins. 

  

6 Identificar os termos associados a uma 

função afim. 

Habilidade da BNCC: EF09MA06 

a) coeficiente de 𝑥: −1; 

termo independente: 6 

b) coeficiente de 𝑥: −13; 

termo independente: 2 

c) coeficiente de 𝑥: −
3

5
; 

termo independente: 0 

d) coeficiente de 𝑥: 27; 

termo independente: −18. 

  



 

 

Matemática – 9º ano – 2º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 

 
 

7 Calcular a área de figuras planas, 

decompondo-as em figuras mais simples, 

utilizar funções para a representação de 

variáveis relacionadas, compreender e 

trabalhar com funções e as suas 

representações numéricas. 

Habilidade da BNCC: EF09MA06 

a) 𝐴(𝑥) = 6𝑥2 + 3𝑥. 

b) 𝐴(𝑥) = 3𝑥2 − 8. 

c) 𝐴(𝑥) = 𝑥2 + 2𝑥. 

I) 63 cm²; II) 19 cm²;  

III) 15 cm². 

  

8 Compreender o conceito de zeros de 

uma função quadrática, resolver 

equações do segundo grau. 

Habilidade da BNCC: EF09MA06 

Alternativa A.    

9 Interpretar situações nas quais são 

aplicadas funções quadráticas, calcular os 

zeros de uma função quadrática. 

Habilidade da BNCC: EF09MA06 

Alternativa B.    

10 Conhecer os elementos geométricos de 

uma parábola, calcular as coordenadas 

do vértice de uma parábola. 

Habilidade da BNCC: EF09MA06 

Alternativa D.   

 


