CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ
MATEMÁTICA - 6º ANO
2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.
Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades
encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede
possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados
no dia a dia da escola.
Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas,
realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As
matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento
cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina
e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o
currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1

Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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ATIVIDADE 1:

6º ANO

QUESTÃO: Observando a figura abaixo e sua possível ampliação, faça a c omparação entre o perímetro e
CONTEÚDOS
DESCRITORES
ONDE ENCONTRO
a área das figuras.
D02 – identificar propriedades comuns e diferenças
entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras
tridimensionais com suas planificações.
D03 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre
Área e Perímetro (Construção figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos
e ampliação de figuras plana de ângulos.
D05 – Reconhecer a conservação ou modificação de
medidas de lados, do perímetro, da área em ampliação
e/ou redução de figuras polinomiais usando malhas
quadriculadas.“

“Operações com
números racionais“

Aula 19: https://youtu.be/0ko3Vngbk50
Aula 21: https://youtu.be/JCDRdZOC4M4

D23 – Resolver problemas utilizando a escrita decimal de
cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.
D25 -Resolver problema com números racionais expressos Aula 46: https://youtu.be/pwIzjNO3oOw
na forma decimal
envolvendo
diferentes significados da
Resolução
comentada:
adição ou subtração.“

Cálculo do Perímetro da FIGURA 1

“Porcentagem“

Cálculo
do Perímetro
danoções
FIGURA
D26 – Resolver
problemas
envolvendo
de 2
porcentagem (25%, 50%, 100%)
P = 3 + 1 + 2 + 1 ....+ = 32 cm
P = ...+...+ = 72 cm

Ponto, Reta e plano

D01 – identificar a localização/movimentação de objetos
em mapas, croquis e outras representações gráficas.
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Unidade 5 (item 7) – As frações e a porcentagem
Unidade 5 (item 8) – Probabilidade
Unidade 6 (item 5) - Os números na forma decimal e
o cálculo de porcentagens“
Unidade 3 (item 1) – Ponto, reta e plano
Unidade 3 (item 2) – A reta
Unidade 7 (item 6) – Construção e ampliação de
figuras planas“
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ATIVIDADE 1:
QUESTÃO: Observando a figura abaixo e sua possível ampliação, faça a comparação entre o perímetro e
a área das figuras.

Resolução comentada:
Cálculo do Perímetro da FIGURA 1
Cálculo do Perímetro da FIGURA 2
P = 3 + 1 + 2 + 1 ....+ = 32 cm
P = ...+...+ = 72 cm
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Comparando os perímetros:
P1 = 32 cm e P2 = 72 cm
72 : 32 = 2,25
Então a figura 2 é 2,25 vezes maior que a figura 1
Esquema para cálculo do perímetro
Cálculo da Área da FIGURA 1: A figura ocupa 16 quadradinhos da malha quadriculada - 16 cm²
Cálculo da área da FIGURA 2: A figura ocupa 64 quadradinhos da malha quadriculada - 64 cm²
Comparando as áreas: A1 = 16 cm² e A2 = 64 cm²
64 : 16 = 4
Então a área da figura 2 é 4 vezes maior que a área da figura 1
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ATIVIDADE 2:
QUESTÃO (livro didático): Para fazer um trabalho escolar, Gustavo usou
1

3
5

de uma folha de cartolina,

enquanto sua irmã usou da mesma folha para fazer seu trabalho. Que fração dessa folha os dois
4

usaram juntos?
Resolução comentada:
- A palavra “juntos” deixa a ideia da operação da adição entre as partes usadas da cartolina.
- A adição dos números racionais na forma fracionária com denominadores diferentes, promove o uso
do m.m.c. e das frações equivalentes.
m.m.c.(4,5) = 20

Resposta Os dois irmão usaram

3
5

17
20

1

12

4

20

+ =

+

5
20

=

17
20

da cartolina para realizar o trabalho escolar.

ADAPTAÇÃO: Nessa questão também poderia ser abordado a porcentagem: “O total usado pelos irmãos
para a realização do trabalho escolar, representa que porcentagem da cartolina? ”
17

𝑥𝑥

20

5
5

=

85
100

= 85%
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QUESTÃO (livro didático): Caio comprou 1500 dólares quando 1 dólar valia R$ 2,85. Quantos reais ele
gastou nessa compra?
Resolução comentada:
- A questão envolve a escrita do número racional na forma decimal e moedas do sistema monetário
brasileiro.
- Demonstra a ideia da multiplicação ao informar a relação de 1 dólar em reais para 1500 dólares em
reais.
1500 x 2,85 = 4.275,00

ATIVIDADE 3:
QUESTÃO (adaptada do livro didático): Em uma brincadeira, dois amigos jogaram um dado e anotaram
o número da face que ficava voltada para cima. Após anotarem esses números, os organizaram em uma
tabela conforme mostra a figura.

Quantidade de vezes que as faces pares ou ímpares
ficaram voltadas para cima
Faces
Quantidade
Pares
35
Ímpares
15
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O gráfico que representa corretamente a tabela acima será:
80%

70%

60%
30%

40%
20%
0%
Pares

Ímpares

Resolução comentada
O estudante deverá fazer a relação de maior e menor das quantidades reais com as respectivas
porcentagens que as representam. 35 é o maior valor real, então representa a maior porcentagem.
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ATIVIDADE 4:
QUESTÃO (livro didático adaptada): Três amigos, Ana, Beto e Carlos, combinaram de se encontrar no
centro da Praça XV de Novembro. Ana está na esquina indicada pela letra A, Beto, na esquina indicada
pela letra B, e Carlos está na esquina indicada pela letra C. Observe o esquema a seguir, que representa
o centro da cidade onde eles moram.

De acordo com o esquema, podemos dizer que:
a) Beto está a 1 quadra `esquerda e 1 quadra acima do centro da Praça XV de Novembro.
b) Carlos está a 6 quadras à direita e 2 quadras acima do centro da Praça XV de Novembro.
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c) Ana está a 10 quadras à direita e 6 quadras acima do centro da Praça XV de Novembro.
d) A praça XV de Novembro está na metade do caminho entre Ana e Beto.
Resolução comentada
O estudante seguirá as indicações das afirmações propostas na questão, tomando como referência o
ponto de encontro dos amigos, como ponto inicial do movimento. Seguirá a orientação direita,
esquerda, acima, abaixo para encontrar a afirmativa que está correta, no caso a alternativa c)
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CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ
MATEMÁTICA - 7º ANO
2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.
Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades
encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede
possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados
no dia a dia da escola.
Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas,
realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As
matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento
cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina
e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o
currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1

Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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7º ANO
CONTEÚDOS

DESCRITORES
D09 - Interpretar informações apresentadas por meio de
coordenadas cartesianas.

Plano Cartesiano

ONDE ENCONTRO
Aula 32: https://youtu.be/tWQ77LadCak

D06 - reconhecer ângulos como mudança e direção ou giros,
Aula 38: https://youtu.be/GQH-EaDjwq4
identificando ângulos retos e não-retos.
D17 - Identificar a localização de números racionais na reta
numérica.

Perímetro e área, Volume

D05 - Reconhecer a conservação ou modificação de medidas
dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou redução Aula 37: https://youtu.be/0QodwV4Uyng
de figuras poligonais usando malhas quadriculadas
Aula 48: https://youtu.be/All7QqQc94Q
D14 - Resolver problema envolvendo noções de volume.

D26 - Resolver problema com números racionais envolvendo
Operações com números Racionais as operações (adição, subtração, multiplicação, divisão,
Aula 46: https://youtu.be/Q8qRcWxwc9I
potenciação).

Porcentagem

D28 - Resolver problema que envolva porcentagem.
D37 - Associar informações apresentadas em listas e/ou
Aula 23: https://youtu.be/g6aRCnWVRH0
tabelas simples aos gráficos que as representam e vice-versa.
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ATIVIDADE 1:
QUESTÃO (livro didático) Considere os polígonos a seguir.

Fonte: https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1IY2xkPlm-z8aXKJaZgA6L33u2nIMrl82

a) Quais são as coordenadas dos vértices do polígono representado em azul?
Observe o par ordenado
(2,3), (8,3), (8,6), (6,4), e (4,6)
b) Qual foi o fator da ampliação do menor para o maior polígono?
Comparando as coordenadas temos:
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Figura laranja
(4,6)
(16,6)
(16,12)
(12,8)
(8,12)

Figura Azul
(2,3)
(8,3)
(8,6)
(6,4)
(4,6)

AMPLIAÇÃO
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro
Dobro

O fator de ampliação é 2, visto que em todas as coordenadas temos o dobro de valores.
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ATIVIDADE 2:
QUESTÃO (Livro Didático): Um terreno foi dividido em dois lotes, I e II, como mostra a figura. Suas
medidas estão indicadas em metros

.

Qual é a área de cada lote e qual é a área total do terreno?
Pensando os lotes separados:
LOTE I – um retângulo com comprimento igual a 110 e largura igual a 90.

Aretângulo = COMPRIMENTO X LARGURA

CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ - MATEMÁTICA - 7ª ANO - 2ª EDIÇÃO - 2020

5

A = 90 x 110 = 9 900 m2
Lote II – um retângulo com comprimento igual a 122 (110 + 12) e largura igual a 30.
Aretângulo = COMPRIMENTO X LARGURA
A = 122 X 30 = 3 660 m2
ATOTAL = AI + AII = 9 900 + 3 660 = 13 560 m2

QUESTÃO: Um cubo tem volume igual a 27 cm³. Qual é a medida da aresta desse cubo?

Correção comentada:
VCUBO = l³
l³ = 27
3

l = √27
l = 3 cm
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ATIVIDADE 3:
QUESTÃO (Livro didático): Qual é o número decimal correspondente ao resultado da expressão a
seguir?
0,25 + 0,19 : (4 – 0,8 : 0,5 – 0,5)
a)
b)
c)
d)

0,2
0,25
0,3
0,35

0,25 + 0,19 : (4 – 0,8 : 0,5 – 0,5)
0,25 + 0,19 : (4 – 1,6 – 0,5)
0,25 + 0,19 : (1,9)
0,25 + 0,1
0,35 (letra d)
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ATIVIDADE 4:
QUESTÃO (Livro didático): O gráfico de setores a seguir representa a distribuição dos eleitores de uma
cidade quanto às cidades.
O setor x representa todos os eleitores com menos de 20 anos: 8 600 eleitores
O setor y representa todos os eleitores com idade entre 20 e 30 anos: 16 800 eleitores
O setor z representa todos os eleitores com mais de 30 anos

Com base nas informações apresentadas e sabendo que o segmento PM na figura é um diâmetro,
quantos eleitores o setor z representa?
Quantos eleitores há nessa cidade?
Resolução comentada: metade da circunferência.
Então: 8600 + 16800 = 25 400 eleitores
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CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ
MATEMÁTICA - 8º ANO
2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.
Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades
encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede
possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados
no dia a dia da escola.
Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas,
realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As
matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento
cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina
e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o
currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1

Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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c)

57

d)

35

CONTEÚDOS

8º ANO
DESCRITORES

ONDE ENCONTRO

Resposta comentada:D13 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área de
figuras planas.
Área,
perímetro,
ângulos
O aluno
deverá
per ceber
que deverá adicionar o número de clientes: 7Aula
+ 1444:
+ https://youtu.be/XDsXYK7l89o
10 + 12 + 5 + 9 = 57
D26 – Resolver problemas com números racionais
Aula 45: https://youtu.be/NvuCRLP8YOg
(figuras
planas)
e Volume c)
pessoas
(alternativa
envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão e potenciação)

Números inteiros e
cálculo algébrico

D17 - Identificar a localização de números racionais na reta
numérica.
D30 - Calcular o valor numérico de uma expressão
algébrica.
D33 - Identificar uma equação ou inequação do 1º grau
que expressa um problema.

Unidade 4 (item 2) – expressões algébricas ou literais
Unidade 4 (item 3) – valor numérico de uma expressão
algébrica
Unidade 5 (item 1) – equação do 1º grau com uma incógnita

Porcentagem

D28 – Resolver problema que envolva porcentagem
D29 – Resolver problema que envolva variação
proporcional, direta ou inversa, entre grandezas.

Unidade 1 (item 3) – Porcentagem
Unidade 9 (item 1) - Grandezas

Tabelas e gráficos

D36 – Resolver problema envolvendo informações
apresentadas em tabelas e/ou gráficos.

Unidade 7 (item 3) - Estatística
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ATIVIDADE 1:
QUESTÃO: Observe a figura abaixo, ela é formada por um retângulo e um triângulo equilátero.

Determine a medida do perímetro da figura.

Resolução comentada:
O aluno deverá perceber que antes de calcular o perímetro da figura ele deverá completar a figura, se
eu tenho um triângulo equilátero, o triângulo terá os três lados com a mesma medida e seu lado mede:
6,4 + 6,4 + 6,4 = 19,2cm
O aluno também deve perceber que para medir o perímetro do triângulo: ele deverá descontar 6,4 cm
da base pois ela está sobre o retângulo.
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O perímetro do triângulo mede: 19,2 + 19,2 + 12, 8 = 51,2 cm
E também o aluno não somará a medida 6,4cm duas vezes no retângulo. O perímetro do retângulo será
somente 2 . 20 + 6,4 = 46,4 cm
Para calcular o perímetro o aluno deverá adicionar as medidas:
Triângulo

+

retângulo

19,2 + 19,2 + 12,8 + 20 + 20 + 6,4 = 97,6 cm
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ATIVIDADE 2:
QUESTÃO (livro didático – adaptada):
A área do triângulo colorido dentro do retângulo a seguir pode ser representada por uma expressão
algébrica. Sabe-se que a área do triângulo é igual a onde b é o lado da base e h é a altura desse
triângulo.

a)

Determine essa expressão

b)

Determine o valor da área se o valor do x fosse 15cm.

Resposta comentada:
No item a o aluno deverá substituir os valores 5x e 2x na expressão da área fornecida: .
No item b, o aluno deverá trocar o valor de x na expressão obtida no item a: 5 . 15² = 1125 cm²
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ATIVIDADE 3:
QUESTÃO (adaptada do livro didático)
Rafael prepara um copo de suco misturando 150 mililitros de água e 50 mililitros de suco de fruta
concentrado. Qual é a taxa percentual de suco de fruta concentrado nessa mistura?
Resolução comentada:
O aluno deverá montar uma razão: 50 ml de suco de fruta para 200 ml de suco = 0,25 multiplicando por
100 (taxa percentual) = 25%
QUESTÃO
Uma calça jeans foi vendida com 20% de desconto. Esse desconto equivale a R$ 25,00. Assinale a opção
que corresponde ao valor total dessa calça.
(a) R$ 100,00
(b) R$ 50,00
(c) R$ 70,00
(d) R$ 125,00
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Resolução comentada:
O aluno poderá usar a proporção para montar esse problema, pois 25 reais corresponde a 1/5 do valor
da calça e portanto o valor total da calça será 25 reais multiplicado por 5 = 125 reais
Outra maneira de resolver é utilizando a regra de três simples:
25 reais ® 20%
X reais ® 100%
Como as grandezas são diretamente proporcionais temos que 20 . x = 25 . 100 e portanto x = 125 reais.

ATIVIDADE 4:
QUESTÃO (adaptada do livro didático):
Os gastos dos clientes de uma padaria em um sábado, no período da manhã, estão registrados no
histograma.
Quantos clientes foram à padaria no período da pesquisa?
a)

14

b)

5
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c)

57

d)

35

Resposta comentada:
O aluno deverá perceber que deverá adicionar o número de clientes: 7 + 14 + 10 + 12 + 5 + 9 = 57
pessoas (alternativa c)
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CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ
MATEMÁTICA - 9º ANO
2ª EDIÇÃO - 2020

Esse material tem como objetivo auxiliar o trabalho com os descritores1 e os conteúdos que encontramos na Prova Paraná 2º edição.
Entendendo a Prova Paraná como um instrumento de avaliação que tem o objetivo de diagnosticar e elencar, tanto as dificuldades
encontradas, quanto às habilidades já apropriadas pelos estudantes, a SEED vem através desse caderno apresentar ao professor da rede
possibilidades de trabalho e mediação junto aos estudantes através de atividades que contemplem descritores e conteúdos encontrados
no dia a dia da escola.
Sabemos que o currículo é um elemento-chave para a garantia da aprendizagem do nosso estudante. Assim como as avaliações internas,
realizadas pelos próprios professores da escola, a avaliação externa em larga escala encontra no currículo o seu ponto de partida. As
matrizes de referência, utilizadas nas avaliações externas, descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento
cognitivo dos estudantes ao longo das etapas de escolaridade. Essas habilidades são selecionadas a partir do currículo de cada disciplina
e organizadas para dar origem aos itens que compõem os testes. Isso significa que a matriz de referência não deve ser confundida com o
currículo, mas ser elaborada tomando-o como referência.

1

Os descritores analisados nesse caderno são uma amostra do que será avaliado na Prova Paraná 2ª Edição. Para a lista completa de descritores acesse: www.provaparana.pr.gov.br
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c)

57

d)

35

CONTEÚDOS

9º ANO
DESCRITORES

ONDE ENCONTRO

Resposta comentada:

Livro didático:
Unidade 3(capítulo 3 ) – Figuras semelhantes
deoTales
na de c lientes: 7 + 14 + 10 + 12 + 5 + 9 = 57
O aluno deverá percebe rD38
que- Utilizar
deveráo Teorema
adicionar
número
Unidade 5 (capítulo 2 ) – Feixe de Retas Paralelas
resolução
de
problemas.
pessoas
(alternativa
c)
Figuras
semelhantes
Aula Paraná:
D29 Resolver problema que envolva variação
polígonos semelhantes.
Aula 28 – https://www.youtube.com/
proporcional, direta ou inversa, entre
watch?v=tqE8M24cF3E&feature=youtu.be
grandezas.
Aula 37 - https://www.youtube.com/watch?v=Ry_
K9JqbPHE&feature=youtu.be

Polígonos regulares,
representações no plano
cartesiano, Circunferência,
Área e volume

D11 Reconhecer círculo/circunferência,
seus elementos e algumas de suas relações.

Livro didático:
Unidade 8(capítulo 1 ) – Polígono Regular
Aula Paraná:
Aula 40 - https://www.youtube.com/
watch?v=u3DenUwDbAk&feature=youtu.be
Aula 32 - https://www.youtube.com/watch?v=rfweoLEr_
BY&feature=youtu.be

Equação do segundo grau

D31 Resolver problema que envolva
equação do 2º grau.

Livro didático:
Unidade 3(capítulo 2 ) – Resolução de uma equação do segundo
grau com uma incógnita

Construção de um gráfico
analisando os dados de uma
tabela e vice-versa.

D36 Resolver problema envolvendo
informações apresentadas em tabelas e/ou
gráficos.
D37 Associar informações apresentadas em
listas e/ou tabelas simples aos gráficos que
as representam e vice-versa.

Livro didático:
Tratamento da Informação

CADERNO DE APOIO PROVA PARANÁ - MATEMÁTICA - 9ª ANO - 2ª EDIÇÃO - 2020

2

ATIVIDADE 1:
Questão: Joana tem uma casinha de boneca em seu quintal, com tamanho proporcional a casa onde ela
mora. Ela mediu sua casinha e encontrou as dimensões mostradas na figura:

a) Qual é a altura h do telhado da casa da Joana?
b) Qual é o tamanho aproximado x do telhado da casa da Joana?
c) Qual é a razão entre o tamanho da casa da Joana e a casinha da boneca?
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Resolução comentada:
Item a)
Esta questão pode ser resolvida utilizando semelhança de polígonos ou de segmentos, pois se as duas
imagens são proporcionais, então seus lados correspondentes são proporcionais assim:

Assim a altura h=2m
Item b)
No telhado, podemos utilizar teorema de Pitágoras, onde os catetos são: 2 (medida encontrada no item
a) e 3 (metade do tamanho da fachada da casa) ℎ2 = 22 + 32
ℎ2 = 4 + 9
ℎ2 = 13
ℎ = √13 ou ℎ ≅ 3,6 𝑚𝑚
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Item c)
A razão pode ser obtida fazendo o quociente entre dois segmentos (já que os tamanhos são
proporcionais)
𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ã𝑜𝑜 =

6
1,5

, portanto, 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟ã𝑜𝑜 = 4

Isso significa que a casa da Joana é quatro vezes maior do que a casa da boneca
Chamar atenção para a ordem correta da razão, pois se o exercício fosse o contrário, então a resposta
seria que a casa da boneca é um quarto da casa da Joana.

ATIVIDADE 2:
QUESTÃO (Livro didático)

Uma pessoa observa um vitral com desenho de um triângulo equilátero
inscrito em um círculo de 40cm de raio. Se a área de um triângulo
𝑙 2 √3
equilátero é dada pela expressão
, qual é a área do triângulo
4

observado por essa pessoa? (Use √3 = 1,73)
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Resolução comentada
Sabemos que a relação entre os lados de um triângulo equilátero inscrito em uma circunferência e o
raio desta circunferência é dada por: 𝑙 = 𝑟𝑟√3
No problema temos que a área do triângulo é:

𝑙 2 √3
4

Substituindo 𝑙𝑙 na expressão da área, temos:

Como r = 40cm

Assim, a área do triângulo é dada por 2076cm2.
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ATIVIDADE 3:
QUESTÃO (Livro Didático):Na figura ao lado, a soma dos números que estão na linha é igual a soma dos
números que estão na coluna. Quais são os valores reais de x que tornam verdadeira esta afirmação?
Resolução comentada:
Para resolver esta questão é necessário realizar o procedimento citado no enunciado, ou seja, somar os
elementos da linha e da coluna, sabendo que eles são iguais:

Após realizar todas as simplificações, verificamos que o problema cai em uma equação do segundo
grau:

Aqui resolveremos pela fórmula de Bhaskara, mas o professor pode explorar com seus alunos, outra
forma de resolução, como Soma e Produto, por exemplo.
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Assim, vemos que os valores que tornam verdadeiras as afirmações são 4 e -5. Se necessário, pode ser
feita a testagem para verificar se realmente estes valores satisfazem a igualdade.

QUESTÃO: Calcule a equação:
x² - 10x = 0

x(x-10) = 0
x = 0 ou

x - 10 = 0
x = + 10
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ATIVIDADE 4:
Questão: Uma empresa que produz chocolates, a ChocoCharm decidiu fazer uma pesquisa de mercado
para verificar, dentre as marcas oferecidas, qual a preferida pelos consumidores. Em seguida, construiu
um gráfico de barras para representar os resultados:

a) Qual o percentual de consumidores que escolheram a ChocoCharm?
b) Você Considera que o tamanho da barra apresentada no gráfico, para representar o percentual de
consumidores que preferem a ChocoCharm está correto? Explique.
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c) Imagine que esse gráfico tenha sido publicado em um meio de comunicação, como um jornal ou
uma revista. Um leitor poderia ser levado a se confundir com os dados apresentados no gráfico?
d) Construa um gráfico que representa corretamente as informações dadas.
Resolução Comentada:
Item a) 25% dos entrevistados escolheram ChocoCharm
Item b) O tamanho da barra deveria representar 25%, porém vemos no gráfico que a representação
está incorreta, pois está entre 80 e 90%
Item c) Este gráfico foi pensado para confundir a pessoa que estivesse olhando para ele, pois a barra
está maior do que deveria ser.
Item d)
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