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Gabarito comentado 
 

Questão 1 

Habilidade avaliada: Interpretar e calcular razões envolvendo unidades de medida de 

armazenamento de computadores e de tempo. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA18 da BNCC: Reconhecer e empregar unidades 

usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas 

e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, 

entre outros. 

Resposta: Alternativa C. 

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

interpretar o problema, relacionar as informações apresentadas no quadro, identificar o cálculo que 

pode ser empregado para relacionar as variáveis em questão ou ainda para trabalhar com as unidades 

de medida envolvidas. 

Diante das dificuldades manifestadas, é importante realizar um trabalho com o intuito de reforçar o 

significado de cada uma das unidades de medida apresentadas, destacando a unidade de 

armazenamento dos computadores e o significado da taxa de variação em questão. Para isso, podem 

ser propostos problemas semelhantes ou que envolvam as mesmas relações entre as unidades de 

medida envolvidas. Pode ser desenvolvido, ainda, um trabalho em que os alunos observem, na prática, 

em quais situações essas unidades estão presentes, utilizando como ferramenta os computadores e 

realizando transferências de arquivos entre pastas, por exemplo, para evidenciar o significado da taxa 

de transferência em questão. 

Nesse estudo, é importante retomar o conceito de proporcionalidade e ressaltar a importância das 

operações de multiplicação e divisão para o estudo desses tipos de relação entre variáveis. 

Sendo assim, analise os registros realizados pelos alunos e verifique as diferentes respostas 

apresentadas por eles. A partir disso, organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação 

de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na questão. Podem 

ser utilizadas atividades semelhantes ou de outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir as 

possíveis falhas na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 

 

Questão 2 

Habilidade avaliada: Aplicar o teorema de Tales na identificação de relações de proporcionalidade 

entre medidas de segmentos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA14 da BNCC: Resolver e elaborar problemas de 

aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas 

cortadas por secantes. 

Resposta: Alternativa B. 

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

interpretar o problema, identificar as relações de proporcionalidade, conforme o teorema de Tales, ou 

mesmo dificuldade em empregar o teorema de modo a avaliar as igualdades presentes em cada 

alternativa. 
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Assim, é importante realizar uma retomada de conteúdos por meio da proposição de exemplos e 

problemas semelhantes, nos quais os alunos precisem identificar as relações de proporcionalidade 

entre os comprimentos de segmentos a partir de diferentes situações. É importante que os problemas 

envolvam a identificação da maior quantidade possível de relações, de modo que os alunos possam 

compreender que o teorema de Tales permite a comparação entre os comprimentos de segmentos de 

diferentes formas, dependendo da quantidade de retas envolvidas. 

O trabalho pode iniciar com um feixe contendo apenas três retas paralelas e duas transversais; essa 

quantidade de retas pode ser aumentada de modo a possibilitar uma percepção das diversas 

comparações possíveis com base no teorema de Tales.  

Nesse estudo, também podem ser propostas aos alunos construções geométricas utilizando papel 

milimetrado, régua e compasso, ou ainda os softwares de geometria dinâmica, para que eles 

construam os feixes de retas paralelas, as retas transversais e realizem medições e comparações para 

verificar a validade do teorema de Tales a partir de algumas situações em específico. 

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

eles. A partir disso, organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação de suas 

dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na questão. Podem ser 

utilizadas atividades semelhantes ou outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas 

na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 

 

Questão 3 

Habilidade avaliada: Aplicar o teorema de Tales no cálculo de medidas de segmentos com base nas 

relações de proporcionalidade existentes entre eles. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA14 da BNCC: Resolver e elaborar problemas de 

aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas 

cortadas por secantes. 

Resposta: Espera-se que os alunos apresentem as seguintes respostas: 

a) 𝑥 =  7 m e 𝑦 =  5 𝑚. 

b) 𝑥 =  12 m e 𝑦 =  9 𝑚. 

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

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

identificar as relações de proporcionalidade, conforme o teorema de Tales, ou mesmo dificuldade para 

empregar o teorema de modo a avaliar as igualdades presentes em cada alternativa. É necessário 

verificar também se eles apresentam dificuldades quanto à resolução das equações que são obtidas a 

partir da aplicação do teorema de Tales. 

Diante dessas dificuldades, podem ser propostos exemplos e problemas semelhantes a este, em 

que os alunos precisem identificar as relações de proporcionalidade entre os comprimentos de 

segmentos a partir de diferentes situações. É importante que os problemas envolvam a identificação 

da maior quantidade possível de relações, de modo que os alunos possam compreender que o 

teorema de Tales permite a comparação entre os comprimentos de segmentos de diferentes formas, 

dependendo da quantidade de retas envolvidas. 

O trabalho pode iniciar com um feixe contendo apenas três retas paralelas e duas transversais; essa 

quantidade de retas pode ser aumentada de modo a possibilitar uma percepção das diversas 

comparações possíveis com base no teorema de Tales.  
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Nesse estudo, também podem ser propostas aos alunos construções geométricas utilizando papel 

milimetrado, régua e compasso, ou ainda os softwares de geometria dinâmica, para que eles 

construam os feixes de retas paralelas, as retas transversais e realizem medições e comparações para 

verificar a validade do teorema de Tales a partir de algumas situações em específico. 

Também é importante destacar as estratégias empregadas na resolução de equações polinomiais 

de 1º grau envolvendo uma incógnita, reforçando quais são os procedimentos necessários para a 

obtenção das soluções, estudo esse que pode ser integrado com a aplicação do teorema de Tales nos 

problemas e a construção de expressões algébricas correspondentes. 

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

procedimentos apresentados por eles. A partir disso, organize atividades de intervenção para auxiliá-

los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na 

questão. Podem ser utilizadas atividades semelhantes ou outros recursos para sanar as dúvidas e 

corrigir as possíveis falhas na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 

 

Questão 4 

Habilidade avaliada: Empregar o teorema de Tales na resolução de problema que envolve o cálculo 

de perímetros de triângulos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA14 da BNCC: Resolver e elaborar problemas de 

aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas 

cortadas por secantes. 

Resposta: Alternativa D. 

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

interpretar o problema, em identificar que o teorema de Tales pode ser empregado na resolução do 

problema, em identificar as relações de proporcionalidade conforme o teorema de Tales, ou mesmo 

dificuldade em empregar o teorema de modo a avaliar as igualdades presentes em cada alternativa. 

Assim, é importante realizar uma retomada de conteúdos por meio da proposição de exemplos e 

problemas semelhantes, nos quais os alunos precisem identificar as relações de proporcionalidade 

entre os comprimentos de segmentos a partir de diferentes situações. É importante que os problemas 

envolvam a identificação da maior quantidade possível de relações, de modo que os alunos possam 

compreender que o teorema de Tales permite a comparação entre os comprimentos de segmentos de 

diferentes formas, dependendo da quantidade de retas envolvidas. 

Também é importante propor problemas que sejam baseadas em figuras com outras configurações, 

além dos feixes de retas paralelas e transversais, para que os alunos percebam diferentes situações nas 

quais o teorema de Tales pode ser empregado, reforçando a importância de serem satisfeitas as 

hipóteses para que possam ser obtidas conclusões a respeito das relações de proporcionalidade que 

podem ser identificadas. Assim, é possível propor situações baseadas em triângulos, trapézios, ou 

outras figuras que possuam características que satisfaçam às hipóteses do teorema de Tales. 

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

eles. A partir disso, organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação de suas 

dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na questão. Podem ser 

utilizadas atividades semelhantes ou outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas 

na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 
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Questão 5 

Habilidade avaliada: Identificar e justificar condições de semelhança e de congruência entre 

triângulos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA12 da BNCC: Reconhecer as condições necessárias e 

suficientes para que dois triângulos sejam semelhantes. 

Resposta: Espera-se que os alunos apresentem as seguintes respostas: 

 Os triângulos são semelhantes pelo caso ângulo-ângulo, porque, analisando a figura, temos os a)

ângulos AM̂B = CM̂D, ou seja, são ângulos opostos pelo vértice. Além disso, como as retas que 

contêm os segmentos AB e CD, respectivamente, são paralelas, então Â = D̂ e B̂ = Ĉ, por serem 

alternos internos. 

 Os triângulos não são congruentes, porque, para isso, além de serem semelhantes, os triângulos b)

deveriam apresentar lados com mesma medida, o que não ocorre nesse caso. Por exemplo, os 

lados AB e CD são correspondentes pela semelhança de triângulos, mas não apresentam mesma 

medida de  comprimento. 

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

procedimentos e ou justificativas, possivelmente estão com dificuldades para interpretar o problema, 

identificar as relações semelhança e congruência entre triângulos, bem como analisar as informações 

que podem ser obtidas a partir do enunciado. 

Assim, é importante realizar um trabalho de retomada da semelhança de triângulos, destacando os 

casos que podem ser estudados com base nas informações apresentadas, como paralelismo entre 

segmentos, ângulos ou segmentos congruentes, entre outros. Nesse sentido, é importante propor 

problemas em que os alunos precisem analisar triângulos e identificar em que casos de semelhança 

eles se enquadram, solicitando a eles a elaboração de justificativa, por meio de texto, desenhos, 

equações, entre outras formas de representação. 

Nesse trabalho, o uso de softwares de geometria dinâmica pode favorecer o estudo, pois possibilita 

realizar medições de comprimentos de segmentos e de ângulos, observando as relações que podem 

ser estabelecidas a partir de diferentes configurações para os triângulos no plano. 

Além disso, é importante diferenciar o conceito de semelhança do conceito de congruência, 

destacando em quais situações cada conceito pode ser aplicado e propondo problemas em que os 

alunos precisem analisar essas duas formas de comparação entre triângulos, entre outras figuras. 

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

procedimentos apresentados por eles. A partir disso, organize atividades de intervenção para auxiliá-

los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na 

questão. Podem ser utilizadas atividades semelhantes ou outros recursos para sanar as dúvidas e 

corrigir as possíveis falhas na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 

 

Questão 6 

Habilidade avaliada: Empregar o teorema de Pitágoras na identificação das medidas dos lados de 

um triângulo retângulo. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA13 da BNCC: Demonstrar relações métricas do 

triângulo retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, a semelhança de 

triângulos. 

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

interpretar o problema, em observar que o teorema de Pitágoras pode ser empregado em sua 

resolução, na caracterização dos lados do triângulo como catetos ou hipotenusa, no cálculo da medida 

desconhecida a partir do teorema de Pitágoras ou ainda na resolução de equações que envolvem 

potenciação e radiciação. 

Diante dessas dificuldades, é importante retomar os elementos que compõem um triângulo 

retângulo, bem como as nomenclaturas de seus lados, destacando como o teorema de Pitágoras pode 

ser aplicado quando desejamos determinar a medida de um lado de um triângulo retângulo a partir da 

medida dos outros dois. 

Podem ser propostos problemas semelhantes a esse, ou ainda situações-problema, nos quais os 

alunos precisem, a partir do enunciado, identificar a representação da situação por meio de um 

triângulo com todos os dados apresentados pelo enunciado, caracterizando os catetos e a hipotenusa 

para a aplicação do teorema de Pitágoras de forma correta. É importante propor problemas 

envolvendo triângulos retângulos dispostos de diferentes maneiras para que os alunos possam, a partir 

do ângulo reto, caracterizar todos os lados, independentemente de sua disposição no plano. 

Durante a resolução desse problema, é importante retomar as operações de potenciação e 

radiciação, inclusive com as simplificações que podem ser realizadas, utilizando, quando for 

conveniente, calculadoras e computadores para contribuir com o desenvolvimento dos cálculos. 

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

eles. A partir disso, organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação de suas 

dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na questão. Podem ser 

utilizadas atividades semelhantes ou outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas 

na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 

 

Questão 7 

Habilidade avaliada: Empregar o teorema de Pitágoras na identificação das medidas dos lados de 

triângulos retângulos. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA14 da BNCC: Resolver e elaborar problemas de 

aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas 

cortadas por secantes. 

Resposta: Espera-se que os alunos apresentem as seguintes respostas: 

a) Perímetro: 72 cm. 

b) Perímetro: 6 m. 

c) Perímetro: 38,4 cm. 

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

nos procedimentos e/ou nas justificativas, possivelmente estão com dificuldades em interpretar o 

problema, em observar que o teorema de Pitágoras pode ser empregado em sua resolução, na 

caracterização dos lados do triângulo como catetos ou hipotenusa, no cálculo da medida desconhecida 

a partir do teorema de Pitágoras, na resolução de equações que envolvem potenciação e radiciação ou 

ainda no cálculo do perímetro de triângulos. 

Diante dessas dificuldades, é importante retomar os elementos que compõem um triângulo 

retângulo, bem como as nomenclaturas de seus lados, destacando como o teorema de Pitágoras pode 
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ser aplicado quando desejamos determinar a medida de um lado de um triângulo retângulo a partir da 

medida dos outros dois. 

Podem ser propostos problemas semelhantes a esse, ou ainda situações-problema, nos quais os 

alunos precisem, a partir do enunciado, identificar a representação da situação por meio de um 

triângulo com todos os dados apresentados pelo enunciado, caracterizando os catetos e a hipotenusa 

para a aplicação do teorema de Pitágoras de forma correta. É importante propor problemas 

envolvendo triângulos retângulos dispostos de diferentes maneiras para que os alunos possam, a partir 

do ângulo reto, caracterizar todos os lados, independentemente de sua disposição no plano. 

É importante, durante a resolução de problemas semelhantes a esse, retomar as estratégias 

empregadas no cálculo do perímetro de figuras planas, destacando a importância de todas as medidas 

serem representadas em função de uma única unidade de medida. 

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

procedimentos apresentados por eles. A partir disso, organize atividades de intervenção para auxiliá-

los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na 

questão. Podem ser utilizadas atividades semelhantes ou outros recursos para sanar as dúvidas e 

corrigir as possíveis falhas na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 

 

Questão 8 

Habilidade avaliada: Identificar pontos no plano cartesiano, a partir de suas coordenadas, e calcular 

a distância entre eles. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA16 da BNCC: Determinar o ponto médio de um 

segmento de reta e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas desses pontos no 

plano cartesiano, sem o uso de fórmulas, e utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, 

medidas de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano. 

Resposta: Espera-se que os alunos apresentem as seguintes respostas: 

 Os pontos A, B e C devem ser identificados da seguinte forma: a)

Ilustração: Maryane Vioto Silva 

 

 

 Distância de 5 unidades. b)

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

nos procedimentos e/ou nas justificativas, possivelmente estão com dificuldades para interpretar o 

problema, para representar os pontos no plano cartesiano, para identificar a estratégia que pode ser 
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empregada no cálculo da distância entre pontos, sendo dadas as coordenadas correspondentes, ou 

ainda para desenvolver os cálculos necessários. 

Diante dessas dificuldades, é importante retomar as características do plano cartesiano e a forma 

empregada na representação de pontos no plano quando dadas suas coordenadas. É importante 

destacar a presença da origem, dos dois eixos ortogonais entre si, bem como a forma de relacionar as 

coordenadas dos pontos com os deslocamentos em relação aos dois eixos coordenados. Nesse estudo, 

podem ser propostas atividades em que os alunos precisem representar manualmente, por meio de 

papel milimetrado e régua, o plano cartesiano e identificar alguns de seus pontos, também é possível 

realizar esse mesmo estudo com o auxílio de softwares de geometria dinâmica. 

No cálculo da distância entre pontos, é importante propor problemas semelhantes a esse em que 

os alunos reconheçam a possibilidade de construção de triângulos retângulos, com base nos pontos 

apresentados, e na avaliação das distâncias no plano, de modo a aplicar o teorema de Pitágoras no 

cálculo dessas distâncias. Assim, podem ser realizados estudos por meio do desenvolvimento de 

cálculos, bem como a sua complementação por meio de medições realizadas a partir de construções 

manuais ou com o apoio dos softwares de geometria dinâmica. 

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

procedimentos apresentados por eles. A partir disso, organize atividades de intervenção para auxiliá-

los na superação de suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na 

questão. Podem ser utilizadas atividades semelhantes ou outros recursos para sanar as dúvidas e 

corrigir as possíveis falhas na interpretação dos enunciados, dos conceitos e nas construções 

realizadas. 

 

Questão 9 

Habilidade avaliada: Identificar as medidas dos lados de um triângulo retângulo a partir das razões 

trigonométricas seno e cosseno. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA14 da BNCC: Resolver e elaborar problemas de 

aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas 

cortadas por secantes. 

Resposta: Alternativa A. 

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

interpretar o problema, identificar os elementos que compõem um triângulo retângulo, selecionar as 

razões trigonométricas que podem ser empregadas, com base nos dados fornecidos, bem como para 

realizar os cálculos necessários. Podem, ainda, apresentar dificuldades quanto ao cálculo do perímetro, 

a partir das medidas dos lados do triângulo. 

Assim, é importante propor problemas semelhantes a esse em que os alunos precisem reconhecer 

quais razões trigonométricas podem ser empregadas com base nos dados disponíveis. Além disso, é 

importante ressaltar que essas razões (seno, cosseno e tangente) só podem ser empregadas se o 

triângulo em questão for retângulo. 

Nesse problema, que envolve um dos ângulos notáveis, é importante retomar quais são os valores 

adotados para o seno, o cosseno e a tangente dos ângulos notáveis, organizando essas informações a 

partir de uma tabela. Também é importante apresentar aos alunos as calculadoras científicas, que 

possibilitam o cálculo de seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo sem a necessidade de recorrer 

às tabelas. Podem ser apresentadas as calculadoras científicas físicas, ou ainda os aplicativos para 

celular, tablet e computador que também simulam esse tipo de calculadora e que podem ser utilizados 
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com esse objetivo. É importante também destacar a necessidade de adotar aproximações para 

números irracionais, o que pode ser reforçado pelo uso da calculadora em associação aos conceitos 

teóricos. 

Os alunos podem resolver esse problema empregando as razões seno e cosseno, envolvendo o 

ângulo de 30°, para determinar as medidas dos demais lados do triângulo para calcular o perímetro, 

ou, ainda, podem utilizar uma dessas razões para a medida de um dos lados, o teorema de Pitágoras 

para calcular medida do comprimento do terceiro lado e, posteriormente, calcular o perímetro do 

triângulo. Nesse sentido, é importante apresentar aos alunos essas diferentes estratégias de resolução, 

já que tanto as razões trigonométricas quanto o teorema de Pitágoras podem ser empregados no 

cálculo das medidas dos lados de triângulo, cada qual com suas hipóteses. 

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

eles. A partir disso, organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação de suas 

dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na questão. Podem ser 

utilizadas atividades semelhantes ou outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas 

na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 

 

Questão 10 

Habilidade avaliada: Identificar a medida de um dos lados de um triângulo retângulo a partir da 

razão trigonométrica seno. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA14 da BNCC: Resolver e elaborar problemas de 

aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas 

cortadas por secantes. 

Resposta: Alternativa C. 

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

interpretar o problema, identificar os elementos que compõem um triângulo retângulo, selecionar a 

razão trigonométrica que pode ser empregada, com base nos dados fornecidos, bem como para 

realizar os cálculos necessários.  

Assim, é importante propor problemas semelhantes a esse em que os alunos precisem reconhecer 

quais razões trigonométricas podem ser empregadas com base nos dados disponíveis. Além disso, é 

importante ressaltar que essas razões (seno, cosseno e tangente) só podem ser empregadas se o 

triângulo em questão for retângulo. 

Nesse problema, que não envolve um dos ângulos notáveis, é importante ressaltar que, nos casos 

em que os senos e cossenos não são fornecidos pelos problemas, existe a necessidade da utilização de 

calculadoras ou aparelhos que possibilitem esses cálculos, como as calculadoras científicas, ou ainda 

os aplicativos para celular, tablet e computador que também simulam esse tipo de calculadora e que 

podem ser utilizados com esse objetivo. É importante também destacar a necessidade de adotar 

aproximações para números irracionais, o que também pode ser reforçado pelo uso da calculadora em 

associação com os conceitos teóricos. 

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

eles. A partir disso, organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação de suas 

dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na questão. Podem ser 

utilizadas atividades semelhantes ou outros recursos para sanar as dúvidas e corrigir as possíveis falhas 

na interpretação dos enunciados e dos conceitos. 
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Grade de correção 

Matemática – 9º ano – 3º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta  

do aluno 

Desempenho  

do aluno 

1 Interpretar e calcular razões envolvendo 

unidades de medida de armazenamento 

de computadores e de tempo. 

Habilidade da BNCC: EF09MA18. 

Alternativa C.   

2 Aplicar o teorema de Tales na 

identificação de relações de 

proporcionalidade entre medidas de 

segmentos. 

Habilidade da BNCC: EF09MA14. 

Alternativa B.   

3 Aplicar o teorema de Tales no cálculo de 

medidas de segmentos com base nas 

relações de proporcionalidade 

existentes entre eles. 

Habilidade da BNCC: EF09MA14. 

a) 𝑥 =  7 m. 

e 𝑦 =  5 𝑚. 

b) 𝑥 =  12 𝑚 e 

𝑦 =  9 𝑚. 
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4 Empregar o teorema de Tales na 

resolução de problema que envolve o 

cálculo de perímetros de triângulos. 

Habilidade da BNCC: EF09MA14. 

Alternativa D.   

5 Identificar e justificar condições de 

semelhança e de congruência entre 

triângulos. 

Habilidade da BNCC: EF09MA12. 

a) Os triângulos são 

semelhantes pelo 

caso ângulo-ângulo, 

porque, analisando a 

figura, temos os 

ângulos  

AM̂B = CM̂D, ou 

seja, são ângulos 

opostos pelo vértice. 

Além disso, como as 

retas que contêm os 

segmentos AB e CD, 

respectivamente, são 

paralelas, então 

Â = D̂ e B̂ = Ĉ, por 

serem alternos 

internos. 

b) Os triângulos não 

são congruentes, 

porque, para isso, 

além de serem 

semelhantes, os 

triângulos deveriam 

apresentar lados com 
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mesma medida, o 

que não ocorre nesse 

caso. Por exemplo, os 

lados AB e CD são 

correspondentes 

pela semelhança de 

triângulos, mas não 

apresentam mesma 

medida de  

comprimento. 

6 Empregar o teorema de Pitágoras na 

identificação das medidas dos lados de 

um triângulo retângulo. 

Habilidade da BNCC: EF09MA13. 

Alternativa D.   

7 Empregar o teorema de Pitágoras na 

identificação das medidas dos lados de 

triângulos retângulos. 

Habilidade da BNCC: EF09MA14. 

a) Perímetro: 72 cm. 

b) Perímetro: 6 m. 

c) Perímetro:  

38,4 cm. 

  

8 Identificar pontos no plano cartesiano, a 

partir de suas coordenadas, e calcular a 

distância entre eles. 

Habilidade da BNCC: EF09MA16. 

a) Os pontos A, B e C 

devem ser 

identificados 

conforme a figura 

das orientações nas 

páginas anteriores. 

b) Distância de  

5 unidades. 
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9 Identificar as medidas dos lados de um 

triângulo retângulo a partir das razões 

trigonométricas seno e cosseno. 

Habilidade da BNCC: EF09MA14. 

Alternativa A.   

10 Identificar a medida de um dos lados de 

um triângulo retângulo a partir da razão 

trigonométrica seno. 

Habilidade da BNCC: EF09MA14. 

Alternativa C.   

 


