
 

 

Matemática – 9º ano – 4º bimestre 

Acompanhamento das aprendizagens 
 

Gabarito comentado 
 

Questão 1 

Habilidade avaliada: Interpretar e calcular a média aritmética de conjunto de dados. E ainda 

identificar e construir um gráfico que melhor representa um conjunto de dados específico. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA22 da BNCC: Escolher e construir o gráfico mais 

adequado (colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas eletrônicas, para apresentar um 

determinado conjunto de dados, destacando aspectos como as medidas de tendência central.  

Resposta:  

a) 1º trimestre: 57; 2º trimestre: 58; 3º trimestre: 62; 4º trimestre: 67. 

b) Matutino: 13,75 alunos por trimestre. 

Vespertino: 13 alunos por trimestre. 

Noturno: 34,25 alunos por trimestre. 

c) O período vespertino, pois obteve uma média de 13 alunos por trimestre, estando abaixo dos 

outros períodos, cujas médias foram 13,75 para período matutino e 34,25 para o noturno.  

d) Espera-se que os alunos respondam gráfico de colunas ou barras múltiplas. 

Ilustração: Keithy Mostachi 

 

Fonte: Academia de ginástica  

Caso os alunos deem respostas diferentes das apresentadas, com equívocos nos resultados e/ou 

nos procedimentos, possivelmente estão com dificuldades para interpretar os dados apresentados na 

tabela e no conceito de média por meio dos cálculos.  

No item d, se os alunos apresentarem como resposta outro tipo de gráfico além do apresentado, 

possivelmente apresentam dificuldades quanto a relacionar os dados apresentados com as 

características de cada um dos tipos de gráficos, considerando que o gráfico de colunas ou barras 

múltiplas é o mais adequado para comparar as categorias. Nesse caso, é possível que não considerem 

o gráfico de barras múltiplas o mais apropriado quando se tem mais de uma categoria para comparar. 

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 para auxiliá-los na superação das dificuldades, bem como para 

reforçar os principais conceitos abordados na questão, utilizando, por exemplo, atividades 

semelhantes e outros recursos a fim de sanar dúvidas e corrigir possíveis falhas nas construções ou nas 

interpretações dos conceitos. 

 

Questão 2 

Habilidade avaliada: Identificar e analisar eventos envolvendo o acaso e calcular as suas 

probabilidades de ocorrência.   

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA20 da BNCC: Reconhecer, em experimentos 

aleatórios, eventos independentes e dependentes e calcular a probabilidade de sua ocorrência, nos 

dois casos.  

Resposta: Alternativa B. 

Neste problema, o objetivo é que os alunos analisem as características do problema e apliquem o 

conceito de probabilidade na resolução. 

No caso de marcarem a alternativa A, provavelmente os alunos trocaram as quantidades de bolas 

brancas e azuis, assim se confundindo nos cálculos da probabilidade de cada evento. Ao marcar a 

alternativa C, possivelmente os alunos também confundiram a quantidade de bolas azuis com a 

quantidade de bolas vermelhas. Ao marcar a alternativa D, os alunos provavelmente apenas 

consideraram a quantidade de bolas de cada uma das cores contidas na caixa. 

Analise os registros e as marcações realizadas pelos alunos e verifique as diferentes estratégias. Os 

cálculos ou desenhos na folha podem auxiliar essa interpretação. Em todo caso, devem ser explorados 

atividades e jogos que envolvam sorteios, assim como a reflexão acerca das possibilidades dos eventos 

envolvidos. 

 

Questão 3 

Habilidade avaliada: calcular medidas angulares por meio de relações entre arcos, ângulos centrais 

e ângulos inscritos na circunferência. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA11 da BNCC: Resolver problemas por meio do 

estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, 

fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica. 

Resposta:  

a) 𝑚𝑒𝑑(𝐶�̂�𝐵) = 40°;  𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐶) = 90°, 𝑚𝑒𝑑(𝐵�̂�𝐴) = 50° 

b) 𝑚𝑒𝑑(𝐷�̂�𝐹) = 90°, 𝑚𝑒𝑑(𝐸�̂�𝐷) = 59°, 𝑚𝑒𝑑(𝐹�̂�𝐸) = 31° 

Caso os alunos apresentem respostas diferentes das indicadas, provavelmente, eles apresentam 

dificuldades quanto à identificação das propriedades associadas às medidas dos ângulos internos de 

triângulos inscritos em uma circunferência, na relação entre arco, ângulos centrais e ângulos inscritos 

na circunferência, e ainda podem apresentar dificuldades na resolução de equações do 1º grau, ou na 

interpretação do enunciado da questão. 
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Confira as respostas apresentadas pelos alunos, bem como os procedimentos empregados por eles 

na resolução da questão proposta, e proponha atividades de intervenção no sentido de auxiliá-los na 

superação de suas dificuldades, reforçando 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 interpretações e na compreensão dos conceitos. 

 

Questão 4 

Habilidade avaliada: calcular medidas angulares de ângulos inscritos em uma circunferência. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA11 da BNCC: Resolver problemas por meio do 

estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, 

fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica.  

Resposta:  

a) 𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐶) = 59° 

b)  𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐶) = 130° 

c) 𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐶) = 40° 

Caso os alunos deem respostas diferentes das indicadas, provavelmente, eles apresentam 

dificuldades quanto à identificação das propriedades associadas às medidas dos ângulos centrais e os 

ângulos inscritos em uma circunferência.  

Assim, é importante realizar um trabalho no qual sejam retomadas as relações existentes, entre a 

medida do ângulo central e a medida do ângulo inscrito em uma circunferência. Para isso, podem ser 

propostos problemas semelhantes a esse, nos quais seja necessário identificar dados e, com base nas 

relações estabelecidas, calcular a medida do ângulo central e a medida do ângulo inscrito em uma 

circunferência. Para favorecer esse trabalho, podem ser realizadas construções em softwares de 

geometria dinâmica. 

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

organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação das dificuldades, bem como para 

reforçar os principais conceitos abordados na questão, utilizando, por exemplo, atividades 

semelhantes e outros recursos a fim de sanar dúvidas e corrigir possíveis falhas nas construções ou nas 

interpretações dos conceitos. 

 

Questão 5 

Habilidade avaliada: calcular a medida do comprimento de arco de uma circunferência. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA11 da BNCC: Resolver problemas por meio do 

estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, 

fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica.  

Resposta: Alternativa A. 

Caso os alunos assinalem a alternativa B, C ou D, é possível que estejam com dificuldades em 

interpretar o enunciado, relacionar as medidas de ângulos com comprimento de arco ou identificar as 

estratégias adequadas e aplicá-las na resolução do problema proposto. Caso tenham assinalado a 

alternativa B, provavelmente se confundiram na identificação de cada arco, trocando os valores 

encontrados. Os que marcaram a alternativa C possivelmente se equivocaram nos cálculos, 

confundindo o comprimento das circunferências com a medida do comprimento dos arcos solicitados. 
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Já os que assinalaram a alternativa D, possivelmente, ao realizar os cálculos, consideraram  𝜋 = 3, não 

atentando ao enunciado da questão. 

Assim, é importante realizar um trabalho no qual sejam retomadas as relações existentes, em um 

setor circular, entre a medida angular e a medida de comprimento. Para isso, podem ser propostos 

problemas semelhantes a esse, nos quais seja necessário identificar dados e, com base nas relações 

estabelecidas, calcular medidas angulares e de comprimento. Para favorecer esse trabalho, podem ser 

realizadas construções em softwares de geometria dinâmica, visando à associação entre essas 

medidas por meio das ferramentas disponíveis nesses softwares e que permitam analisar diversos 

casos apenas com a movimentação de pontos no plano. 

Dessa forma, confira as diferentes respostas apresentadas pelos alunos e, com base nelas, organize 

atividades de intervenção para 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 6 

Habilidade avaliada: calcular a medida da área de um setor circular. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA11 da BNCC: Resolver problemas por meio do 

estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, 

fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica.  

Resposta: Alternativa C. 

Caso os alunos assinalem a alternativa A, B ou D, é possível que estejam com dificuldades em 

interpretar o enunciado, relacionar as medidas de ângulos com a medida da área do setor circular, 

identificar as estratégias adequadas e aplicá-las na resolução do problema proposto. Caso assinalem as 

alternativas A ou B, possivelmente a dificuldade está em identificar as relações existentes entre a 

medida do ângulo central e a medida da área desse setor, apresentando apenas a medida da área do 

círculo, que no caso da alternativa B, possivelmente, ao realizar os cálculos, consideraram 𝜋 = 3, não 

atentando ao enunciado da questão. Já os que marcaram a alternativa D possivelmente se 

equivocaram nos cálculos ou marcaram aleatoriamente. 

Diante disso, é importante realizar um trabalho de retomada de conteúdo sobre medida da área do 

setor circular. Para isso, podem ser propostos problemas semelhantes a esse, nos quais seja necessário 

identificar dados e, com base nas relações estabelecidas, calcular medidas angulares e de área de 

setor circular. Para favorecer esse trabalho, podem ser realizadas construções em softwares de 

geometria dinâmica. 

Dessa forma, confira as diferentes respostas apresentadas pelos alunos e, com base nelas, organize 

atividades de intervenção para 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. 
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Questão 7 

Habilidade avaliada: calcular a medida de área da coroa circular. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA11 da BNCC: Resolver problemas por meio do 

estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, 

fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica.  

Resposta: Alternativa A. 

Os alunos que marcaram a alternativa B provavelmente consideram o valor apresentado no 

enunciado como resposta. Caso tenham assinalado as alternativas C ou D, possivelmente consideraram 

como resposta a medida da área do círculo maior, não relacionando a medida da área da coroa circular 

como sendo uma subtração entre a medida da área do círculo maior e o menor. Em particular, ao 

assinalarem a alternativa D, possivelmente, ao realizar os cálculos, consideraram a aproximação   

𝜋 = 3, não atentando ao enunciado da questão. 

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

medida da área de coroa circular, observando como associar esse conceito a determinadas situações- 

problema.  

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

organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação das dificuldades, bem como para 

reforçar os principais conceitos abordados na questão, utilizando, por exemplo, atividades 

semelhantes e outros recursos a fim de sanar dúvidas e corrigir possíveis falhas nas construções ou nas 

interpretações dos conceitos. 

 

Questão 8 

Habilidade avaliada: calcular a medida do volume de figura geométrica espacial na forma de bloco 

retangular. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA19 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de 

cálculo, em situações cotidianas.  

Resposta: Alternativa C. 

Os alunos que marcaram a alternativa B provavelmente confundiram a operação para obter a 

medida de volume do bloco retangular, realizando uma adição com os valores das dimensões do bloco 

retangular, em vez da multiplicação. Já os que assinalaram as alternativas A ou D possivelmente 

realizaram a multiplicação entre apenas duas dimensões do bloco retangular. 

Diante disso, podem ser propostas atividades semelhantes a essa, em que os alunos precisem 

identificar as dimensões de um bloco retangular e calcular a medida de volume com base nessas 

informações. É importante, durante esse estudo, retomar as estratégias de cálculo da medida de áreas 

e volumes, diferenciando esses conceitos e analisando de que forma eles podem ser estudados 

quando tomamos por base, por exemplo, um prisma retangular reto ou um bloco retangular. 

Podem ser propostas atividades em que os alunos, utilizando cartolinas, construam blocos 

retangulares, fazendo medições e utilizando esses dados no cálculo da medida de volume. Também 

podem ser utilizados os softwares de geometria dinâmica com objetivos semelhantes. 

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

adotados por eles. Com base nisso, organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação de 

suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na questão, utilizando, 
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por exemplo, atividades semelhantes ou outros recursos para sanar dúvidas e corrigir possíveis falhas 

nas interpretações do enunciado e/ou dos conceitos abordados. 
 

Questão 9 

Habilidade avaliada: calcular a medida de área de coroa circular. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA11 da BNCC: Resolver problemas por meio do 

estabelecimento de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na circunferência, 

fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria dinâmica.  

Resposta: Alternativa B. 

Caso os alunos assinalem a alternativa A, C ou D, é possível que apresentem dificuldades quanto ao 

cálculo das medidas das áreas dos círculos e da coroa circular ou quanto à identificação dos elementos 

que compõem a coroa circular. 

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

medida da área de coroa circular, observando como associar esse conceito a determinadas situações 

problema.  

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

organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação das dificuldades, bem como para 

reforçar os principais conceitos abordados na questão, utilizando, por exemplo, atividades 

semelhantes e outros recursos a fim de sanar dúvidas e corrigir possíveis falhas nas construções ou nas 

interpretações dos conceitos. 
 

Questão 10 

Habilidade avaliada: calcular a medida da altura e do comprimento do raio do círculo da base de 

um cilindro. 

Essa questão se relaciona à habilidade EF09MA19 da BNCC: Resolver e elaborar problemas que 

envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros retos, inclusive com uso de expressões de 

cálculo, em situações cotidianas.  

Resposta: raio 4 cm; altura 8 cm. 

Caso os alunos apresentem respostas diferentes dessas, ou procedimento equivocado, é 

importante retomar os conceitos abordados na questão. 

Diante disso, podem ser propostas atividades semelhantes a essa, em que os alunos precisem 

identificar as dimensões de um bloco retangular e/ou cilindro e calcular a medida de volume com base 

nessas informações. É importante, durante esse estudo, retomar as estratégias de cálculo da medida 

de áreas e volumes, diferenciando esses conceitos e analisando de que forma eles podem ser 

estudados quando tomamos por base, por exemplo, um prisma retangular reto, um bloco retangular 

ou um cilindro. 

Podem ser propostas atividades em que os alunos, utilizando cartolinas, construam blocos 

retangulares ou cilindros, fazendo medições e utilizando esses dados no cálculo da medida de volume. 

Também podem ser utilizados os softwares de geometria dinâmica com objetivos semelhantes. 

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

adotados por eles. Com base nisso, organize atividades de intervenção para auxiliá-los na superação de 

suas dificuldades, bem como para reforçar os principais conceitos abordados na questão, utilizando, 

por exemplo, atividades semelhantes e outros recursos para sanar dúvidas e corrigir possíveis falhas 

nas interpretações do enunciado e/ou dos conceitos abordados. 
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Grade de correção 

Matemática – 9º ano – 4º bimestre 

Escola: 

Aluno(a): 

Turma: Número: Data: 

Professor(a): 

Questão Habilidade avaliada Gabarito Resposta  

do aluno 

Desempenho  

do aluno 

1 Interpretar e calcular a média aritmética 

de conjunto de dados. E ainda 

identificar e construir um gráfico que 

melhor representa um conjunto de 

dados específico. 

Habilidade da BNCC: EF09MA22 

a) 1º trimestre: 57; 2º 

trimestre: 58;  3º 

trimestre: 62; 4º 

trimestre:67. 

b) Matutino: 13,75 

alunos por trimestre. 

Vespertino: 13 alunos por 

trimestre. 

Noturno: 34,25 alunos 

por trimestre. 

c) O período vespertino, 

pois obteve uma média 

de 13 alunos por 

trimestre, estando abaixo 

dos outros períodos, 

cujas médias foram 13,75 

para o período matutino 
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e 34,25 para o noturno.  

d) Espera-se que os 

alunos respondam gráfico 

de colunas ou barras 

múltiplas. 

2 Identificar e analisar eventos 

envolvendo o acaso e calcular as suas 

probabilidades de ocorrência.  

Habilidade da BNCC: EF09MA20 

Alternativa B.   

3 Calcular medidas angulares por meio de 

relações entre arcos, ângulos centrais e 

ângulos inscritos na circunferência. 

Habilidade da BNCC: EF09MA11 

a) 𝑚𝑒𝑑(𝐶�̂�𝐵) = 40°;  

𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐶) = 90°; 

𝑚𝑒𝑑(𝐵�̂�𝐴) = 50°. 

b) 𝑚𝑒𝑑(𝐷�̂�𝐹) = 90°; 

𝑚𝑒𝑑(𝐸�̂�𝐷) = 59°; 

𝑚𝑒𝑑(𝐹�̂�𝐸) = 31°. 

  

4 Calcular medidas angulares de ângulos 

inscritos em uma circunferência. 

Habilidade da BNCC: EF09MA11 

a) 𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐶) = 59°. 

b) 𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐶) = 130°. 

c) 𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐶) = 40°. 

  

5 Calcular a medida do comprimento de 

arco de uma circunferência. 

Habilidade da BNCC: EF09MA11 

Alternativa A.   

6 Calcular a medida da área de um setor 

circular. 

Habilidade da BNCC: EF09MA11 

Alternativa C. 
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7 Calcular a medida de área da coroa 

circular. 

Habilidade da BNCC: EF09MA11 

Alternativa A.   

8 Calcular a medida do volume de figura 

geométrica espacial na forma de bloco 

retangular. 

Habilidade da BNCC: EF09MA19 

Alternativa C.   

9 Calcular a medida de área de coroa 

circular. 

Habilidade da BNCC: EF09MA11 

Alternativa B.   

10 Calcular a medida da altura e do 

comprimento do raio do círculo da base 

de um cilindro. 

Habilidade da BNCC: EF09MA19 

Raio 4 cm; altura 8 cm.   

 


