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Livro do Mestre

 Amigo (a) professor (a)

 A produção deste livro do professor é para possibilitar a você, conhecer o 
livro do 9º ano para a Prova Brasil(Saeb), para familiarizar-se com a estrutura 
das questões, dos objetivos a serem alcançados, do formato de avaliação 
desta prova – a qual é aplicada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep) para todos os alunos matriculados no 9ª ano 
do Ensino Fundamental.
 Nesse sentido, este livro pode auxiliá-los, professor (a), no que se refere 
ao entendimento, de como os descritores são apresentados no livro de conteúdos  
e nas questões aplicadas.
 A ideia é que vocês discutam, resolvam e conheçam essa maneira de 
apresentar os descritores, para que possam aprofundar seus estudos nos 
conteúdos já desenvolvidos na sala de aula e, assim, melhorar o processo de 
ensino-aprendizagem que ocorre nas escolas públicas.
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 Descritores da Prova Brasil

 O conteúdo programático da Prova Brasil do 9º ano, se encontra dividido 
em 4 temas, cada um com seus descritores correspondentes. Confira abaixo os 
descritores para a avaliação do 9º ano, distribuídos para cada tema.

 Tema 1: Espaço e forma

 No conteúdo deste tema espera-se que o estudante deva saber localizar 
e interpretar informações dadas em coordenadas cartesianas, reconhecimento 
de figuras geométricas planas e espaciais por meio de suas definições e da 
identificação de algumas propriedades,  o reconhecimento da ampliação ou 
redução de figuras poligonais através de malhas quadriculadas, ângulos, 
transformações homotéticas, polígonos e suas medidas, algumas relações do 
círculo e da circunferência e o aluno deve ser capaz de resolver problemas das 
relações métricas do triângulo retângulo.

 Descritores

D1 Identificar a localização e movimentação de objeto em mapas, croquis e 
outras representações gráficas

D2 Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e 
tridimensionais, relacionando-as com suas planificações

D3 Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados 
e ângulos

D4 Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades

D5 Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 
malhas quadriculadas

D6 Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos 
retos e não retos

D7 Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação 
homotética são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se 
modificam ou não se alteram

D8 Resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos (soma de seus 
ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno 
nos polígonos regulares)

D9 Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas
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D10 Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas 
significativos

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

 Tema 2 : Grandezas e medidas

 No conteúdo deste tema é esperado do aluno a compreensão das medidas 
e sistemas convencionais para  resolver problemas de perímetros, áreas, 
volumes e relações entre as diferentes unidades de medidas, relacionar e saber 
transformar as unidades dos sistemas de medidas.

 Descritores

D12 Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas

D13 Resolver problemas envolvendo o cálculo da área de figuras planas

D14 Resolver problemas envolvendo noções de volume

D15 Resolver problemas envolvendo relações entre diferentes unidades de medida

 Tema 3: Números e operações / Álgebra e funções

 No conteúdo deste tema é esperado que o aluno resolva  atividades com 
a localização de inteiros e racionais na reta numérica, resolver problemas com 
números naturais e inteiros, o reconhecimento das diferentes representações dos 
números racionais, a realização de cálculos com números racionais, o sistema 
de numeração com casas decimais, a resolução de problemas envolvendo 
porcentagens, a resolução de cálculos algébricos, a identificação de expressões 
algébricas que representam os valores de uma sequência numérica, a identificação 
de equações do primeiro grau em problemas significativos, a identificação de 
um sistema de equações do primeiro grau e da relação entre essas equações e 
suas representações geométricas, variações proporcionais diretas e inversas e 
resolver problemas com equações do 2º grau.

 Descritores

D16 Identificar a localização de números inteiros na reta numérica

D17 Identificar a localização de números racionais na reta numérica

D18 Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação)
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D19 Resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados 
das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

D20 Resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

D21 Reconhecer as diferentes representações de um número racional

D22 Identificar fração como representação que pode estar associada à diferentes 
significados

D23 Identificar frações equivalentes

D24 Reconhecer as representações decimais dos números racionais como 
uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de 
“ordens”, como décimos, centésimos e milésimos

D25 Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

D26 Resolver problemas com números racionais que envolvam as operações 
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

D27 Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais

D28 Resolver problemas que envolvam porcentagem

D29 Resolver problemas que envolvam variações proporcionais, diretas ou 
inversas entre grandezas

D30 Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica

D31 Resolver problemas que envolva equações de segundo grau

D32 Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada 
em sequências de números ou figuras (padrões)

D33 Identificar uma equação ou uma inequação de primeiro grau que expressa 
um problema

D34 Identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um 
problema

D35 Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um 
sistema de equações de primeiro grau
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 Tema 4: Tratamento da informação

 Esse conteúdo mostra a importância de utilizar tabelas e gráficos para que 
o aluno  use os conhecimentos adquiridos em sua vida escolar para interpretar 
informações de jornais, revistas e outras mídias.

 Descritores

D36 Resolver problemas 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
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 Distribuição de descritores por capítulo

 Os 37 descritores da Prova Brasil do 9º ano foram distribuídos nos 10 
capítulos do livro, confira abaixo essa distribuição.

Capítulo 1: Problemas com números naturais

D19 Resolver problemas com números naturais envolvendo diferentes significados 
das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

Capítulo 2: Números inteiros

D16 Identificar a localização de números inteiros na reta numérica

D18 Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

D20 Resolver problemas com números inteiros envolvendo as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

Capítulo 3: Números racionais

D17 Identificar a localização de números racionais na reta numérica

D21 Reconhecer as diferentes representações de um número racional

D22 Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes 
significados

D23 Identificar frações equivalentes

D24 Reconhecer as representações decimais dos números racionais como 
uma extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de 
“ordens”, como décimos, centésimos e milésimos

D25 Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

D26 Resolver problemas com números racionais que envolvam as operações 
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

D27 Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais

D28 Resolver problema que envolva porcentagem
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Capítulo 4: Grandezas diretamente e inversamente proporcionais

D29 Resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou inversas 
entre grandezas

Capítulo 5: Expressões algébricas

D30 Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica

D32 Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada 
em sequências de números ou figuras (padrões)

Capítulo 6: Equações do 1º grau

D33 Identificar uma equação ou uma inequação de primeiro grau que expressa 
um problema

D34 Identificar um sistema de equações do primeiro grau que expressa um 
problema

D35 Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um 
sistema de equações de primeiro grau

Capítulo 7: Localização

D1 Identificar a localização e movimentação de objeto em mapas, croquis e 
outras representações gráficas.

D9 Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.

Capítulo 8: Equação do 2º grau

D31 Resolver problema que envolva equação de segundo grau

Capítulo 9: Geometria e unidades 

D2 Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e 
tridimensionais, relacionando-as com suas planificações.

D3 Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados 
e ângulos
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D4 Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades.

D5 Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 
malhas quadriculadas

D6 Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos 
retos e não retos

D7 Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação 
homotética são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se 
modificam ou não se alteram

D8 Resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos (soma de seus 
ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno 
nos polígonos regulares)

D10 Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas 
significativos

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

D12 Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas

D13 Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas

D14 Resolver problema envolvendo noções de volume

D15 Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida

Capítulo 10: Informações apresentadas em tabelas ou gráficos

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
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O livro por capítulo

 O objetivo principal do Livro é aplicar a matemática na resolução de 
problemas, que é o foco das questões da Prova Brasil (Saeb), para que isso 
aconteça os assuntos dos capítulos são construídos de maneira a facilitar o 
aprendizado do aluno na prova tipo teste. Em cada capítulo são apresentados 
assuntos pertinentes aos descritores, após cada assunto novo, têm atividades 
que reforçam o aprendizado e levam o aluno a fazer com mais facilidade as 
questões tipo teste. As questões tipo teste estão em todos os capítulos e também 
nas revisões cumulativas que estão por todo o livro no intuito de fazer com que 
o aluno reveja sempre os assuntos vistos nos capítulos anteriores, culminando 
com uma revisão cumulativa final que abrange todos os conteúdos do livro. 
Quando um assunto é apresentado, ele poderá ser revisado até o final do livro, 
pois além de poder ser pré-requisito para outro assunto posterior, as revisões 
cumulativas o trarão de volta.
 No final de cada capítulo, haverá sempre questões desafio, geralmente 
retiradas da prova do ENEM. No final deste livro temos jogos e desafios usados 
em escolas japonesas.
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 Capítulo 1: Problemas com números naturais

 Descritores e localização inicial no capítulo

D19 Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados 
das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (página 13)

1) 638 reais 2) 78 meninos 3) 178 reais 4) 58 figurinhas
5) 60 reais  6) R$ 168,50 7) R$ 64,00 8) Sobrar, R$ 7,00

 Atividades (página 16)

1) 600 maneiras  2) 3640 linhas 
3)  a) R$ 110,00     b) R$ 554,00

 Atividades (página 17)

1) 12 cadeiras    2) 55 caixas e sobra 8 envelopes
3) 3 caixas e sobram 20 livros 4) 12 pacotes  5) 42 figurinhas

Comentário: Ao solucionar com os alunos, as atividades das páginas 18 e 19, 
o professor deverá lembrar aos alunos, em cada atividade, que ele segue esta 
ordem:
Em expressões numéricas que envolvem as quatro operações: adição, subtração, 
multiplicação e divisão.
Devemos lembrar a ordem correta para executar as operações matemáticas:

• 1º Parênteses;
• 2º Multiplicações e Divisões; (da esquerda para a direita)
• 3º Somas e Subtrações. (da esquerda para a direita)
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 Atividades (18 e 19)

1) a) 9  b) 49  c) 6  d) 59  e) 8  f) 11
2) 1980 figurinhas 3) 65 reais  4) R$ 20,00 5) R$ 376,00

 Testes (página 19)

1) b   2) c   3) d

 DESAFIO

(ENEM PPL) Camile gosta de caminhar em uma calçada em torno de uma praça 
circular que possui 500 metros de extensão, localizada perto de casa. A praça, 
bem como alguns locais ao seu redor e o ponto de onde inicia a caminhada, está 
representado na figura:
 

 Em uma tarde, Camile caminhou 4 125 metros, no sentido anti–horário, e 
parou.
 Qual dos locais indicados na figura é o mais próximo de sua parada?

a) Centro cultural.
b) Drogaria.
c) Lan house.
d) Ponto de partida.
e) Padaria.

 SOLUÇÂO

 Para calcular quantas voltas completas Camile percorreu, devemos dividir 
4 125 m por 500m. Então 4125: 500= 8 e a sobra é 125, ou seja Camile deu 8 
voltas e parou na Padaria.
     Gabarito: e
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 Capítulo 2 : Números Inteiros 

 Descritores e localização inicial no  
 capítulo

D16 Identificar a localização de números 
inteiros na reta numérica.

D18 Efetuar cálculos com números inteiros 
envolvendo as operações (adição, subtração, 
multiplicação, divisão e potenciação)

D20 Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação).

 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (página 23)

1) a) +3  b) -2           
2) a) +13  b) -100  c) +700.000  d) – 23
 

 Atividades (página 24)

1) a) 6  b) 20  c) 10

 Testes (página 25)

1) a   2) d  3) a  4) b 

 Atividades (página 27)

1) a) +5 b) +20 c) -9  d) +11 e) +4 f) +9
2) +7ºC  3) 70 depois de Cristo
4)-150,00  5) 1302 depois de Cristo

 Atividades (página 29)

1) a) +3 b) -2  c) -9  d) +10  e) -12
 f) -11 g) -32 h) -8
2) + 29 graus
3) a) +5  b) -2   c) +3   d) -2
4) a) 1150 m  b) 250m  c) 900 m
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 Atividades (páginas 30 e 31)

1) a) -37 b) – 65 c) - 68 d) -53 e) +8 f) +2
 g) -3  h) - 4 i) - 65 j) -205 k) -7  l) +2
 m) -11

2) Perdeu 5 reais

3) a) – R$ 500,00 b) +R$ 300,00 c) +R$ 800,00
 
4) Não, seu saldo é R$ 20,00

 Atividades (páginas 33)

1) a) 12  b) 14  c) -32 d) 0  e) 66  f) -40

g) 18   h) 30 i) 0  j) 126 k) -27 l) -28  m) 0

 Atividades (páginas 34)

1) a) -2  b) 1  c) -5  d) 11  e) -5  f) 3

 Atividades (páginas 35)

1) -45 º C  2) 150 km

 Atividades (páginas 36)

1) a) 40          b) 5  c) -54 d) 6  e) 31

 Atividades (páginas 37)

1) a) 25  b) -81 c)  25 d) 61

 e) -64 f) 16  g) 1  h) 0
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 Atividades (páginas 39)

1) a) (-3)6  b) (+2)3                   
2) a) (+2)4 = 16 b) (-3)3 = -27 c) (+4)2  = 16 d) (-6)3 = -216

 Atividades (páginas 40)

1)  a) 4  b) 6  c) 9  d) 12  e) o correto é √225 = 15
 f) o correto é - √225 = -15 g) o correto é √(-225) = não existe raiz
 h) não existe raiz  i) 25  j) 7  k) 10  l) -10   
 m) não existe raiz n) 18          
2) a) 16  b) -8 

 Atividades (páginas 41)

1) a) 27  b) 125 c) -513 d) -116

Comentários: O professor deve mostrar aos alunos que no teste 3, dos testes 
das páginas 42 e 43, a pergunta é: A distância entre o avião e o submarino. O 
aluno deve pensar na ordem da pergunta: Do avião para o submarino desceu 
1500,ou seja,-1500.
Se a pergunta fosse: A distância entre o submarino e o avião. O aluno deveria 
pensar na ordem da pergunta: Do submarino para o avião subiu 1500,ou seja, 
+1500.

 Testes  (página 42 e 43)

1) b  2) b  3) d  4) d  5) a   

6) b  7) b  8) c  9)  d  10) a

 Revisão   (páginas 44 e 45)

1) c  2) d  3) c  4) b     

5) a  6) a  7) c  8)  a
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 DESAFIO

(ENEM) Um edifício tem a numeração dos andares iniciando no térreo (T), e 
continuando com primeiro, segundo, terceiro, ..., até o último andar. Uma criança 
entrou no elevador e, tocando no painel, seguiu uma sequência de andares, 
parando, abrindo, e fechando a porta em diversos andares. A partir de onde 
entrou a criança, o elevador subiu sete andares, em seguida desceu dez, desceu 
mais treze, subiu nove, desceu quatro e parou no quinto andar, finalizando a 
sequência. Considere que, no trajeto seguido pela criança, e elevador parou uma 
vez no útilmo andar do edifício. 
 De acordo com as informações dadas, o último andar do edifício é o

a) 16°
b) 22°
c) 23º
d) 25°
e) 32°

 SOLUÇÂO

 Começando pelo quinto andar e invertendo o trajeto:
 5+4= 9º andar -9 = 0 (térreo)+13= 13º andar+10= 23º andar -7=16º 
andar, de onde a criança saiu. È lógico que o último andar é o  23º.

 Gabarito: C
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 Capítulo 3: Números racionais 

 Descritores e localização inicial no  
 capítulo

D17 Identificar a localização de números racio-
nais na reta numérica

D21 Reconhecer as diferentes representações 
de um número racional

D22 Identificar fração como representação que pode estar associada a 
diferentes significados

D23 Identificar frações equivalentes

D24 Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma 
extensão do sistema de numeração decimal, identificando a existência de “or-
dens”, como décimos, centésimos e milésimos

D25 Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

D26 Resolver problemas com números racionais que envolvam as operações 
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação)

D27 Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais

D28 Resolver problema que envolva porcentagem

 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (página 50)

1) A pizza está dividida em 8 partes iguais, só 1 parte foi comida.

A parte em que foi comida representa 1/8 da figura.

A figura está dividida em 3 partes iguais, 2 partes estão pintadas de azul.

A parte em que foi pintada representa 2/3 da figura.
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2)

                               

 
 Testes (página 51)

1) a  2) c  3) c  4) c  5) b                  

 Atividades (página 52)

1) a) 5/9 b) 4/15  c) 2/3 d) 9/8 e) 1/4                  

 Testes (página 53)

1) II,III e IV  2) d  3) a      
 

 Atividades (página 54)

1) a) 9/5  b) 1/3  c) 9/11  d) 3/2

 Atividades (página 55)

1) a) 11/10  b) -7/8  c) 5/6  d) 9/20                            

 Atividades (página 56)

1) a) -1/6  b) -1    

 Atividades (página 57)

1) a) 4   b) 1/2  c) -32/35

 d) 3/5  e) -3      f)  17/16
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 Atividades (página 59)

1) 0.9; 3,789; 4,5; 4,57 2) a) 0,65; 1,37; 0,75; 2,975 

b) 1,37; 2,975  c) 1,37; 2,975                                               

 Testes (página 60)

1) d  2) d  3) a  4) d                            
                       

 Testes (página 62)

1) c  2) c  3) c  4) d  5) d

Comentário: Em todas as atividades e testes, a partir daqui até o final do 
capítulo, será importante que o professor lembre sempre para o aluno, em cada 
atividade, a posição da vírgula em cada operação realizada. 
                            

 Atividades (página 63)

1)  a) 18,388  b) 98,8  c) 279,49

 d) 720,69  e) 7,8  f) 5 789,57

 Atividades (página 64)

1) a) 101,8  b) 91,428  c) 581,49

 d) 723,7  e) 12,9  f) 6 854, 57

2) R$ 11,95

 Atividades (página 65)

1) a) 12,35  b) 52,4  c) 12,5

 d) 872,06  e) 51,6  f) 5 702,05
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 Testes (página 66)

1) c  2) d  3) b  4) a  5) b                      

 Atividades (página 68)

1) a) 0,1625  b) 14,3  c) 484,8  d) 34,2        

2) R$ 280,80  3) 482,5 km

 Atividades (página 70)

1) -50/17  b) -131/540 c) -11

d) 377/504  e) 0   f) -2/3

 Testes (página 71)

1) b  2) b  3) a  4) c                              

 Testes (página 73)

1) c  2) c  3) a  4) c                              

 Testes (página 76)

1) d  2) d  3) b  4) d                              

 Atividades (página 77)

1) A: 1,5     B:4,5  2) 2,5  3) 1,7

 Testes (página 78)

1) c             2) b                 3) c               4) d
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 Revisão  (página 79,80 e 81)

1) c  2) c  3) c  4) c           5) b

6) a  7) c  8) d  9) d  10) d

11) c  12) a  13) b  14) a  15) c

 DESAFIO

 (ENEM) Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950 e 925. Essa 
classificação é feita de acordo com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975 é a 
substância constituída de 975 partes de prata pura e 25 partes de cobre em 1 
000 partes da substância. Já a prata 950 é constituída de 950 partes de prata 
pura e 50 de cobre eco 1000; e a prata 925 é constituída de 925 partes de prata 
pura e 75 partes de cobre em 1 000. Um ourives possui 10 gramas de prata 925 
e deseja obter 40 gramas de prata 950 para produção de uma joia.
 Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, 
devem ser fundidos com os 10 gramas de prata 925?

a) 29,25 e 0,75  b) 28,75 e 1,25  c) 28,50 e 1,50

d) 27,75 e 2,25  e) 25,00 e 5,00

 SOLUÇÃO

 O ourives deseja obter 40 gramas de prata 950, que é composta por prata 
pura (95%) e cobre (5%).
 Calculando a quantidade de cada um dos elementos necessários para 
fabricar 40 gramas de prata 950:

95% de 40 gramas = 38 gramas de prata pura
5% de 40 gramas = 2 gramas de cobre

 Ele possui 10 gramas da prata 925, que possui (92,5%) de prata pura e 
(7,5%) de cobre, ou seja

92,5% de 10 gramas = 9,25 gramas de prata pura
7,5% de 10 gramas = 0,75 gramas de cobre

 
 Calculando a quantidade que falta:

Prata pura: 38 – 9,25 = 28,75 gramas
Cobre: 2 – 0,75 = 1,25 gramas

 Gabarito: B
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 Capítulo 4: Grandezas diretamente e inversamente    
 proporcionais

 Descritores e localização inicial 
 no capítulo

D29 Resolver problema que envolva 
variações proporcionais, diretas ou inversas 
entre grandezas

 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (páginas 85)

1) a) 3/4 b) 1/4  2)  ¼  

 Atividades (páginas 87)

1) a) 1/5 ou 0,2  b) 2/5 ou 0,4  c) não
 d) 1/3 ou 0.333... e) 1/3 ou 0.333...  f) sim

 Atividades (páginas 88 e 89)

1) não  2) 8/3  3) 72   4) 5  5) R$ 750,00

6) 560 m  7) 14 anos e 21 anos  8) 25 cm² e 40 cm² 

9) 10cm3 e 25 cm3    10) 40

 Atividades (página 91)

1) 1/600   2) 9m  3) 1/2000

 Atividades (página 92)

1) a) diretamente      b) inversamente      c)inversamente      d) inversamente

 Atividades (páginas 94 e 95)

1) 25    2) 66 min e 40 s   3) 16 máquinas
4) 21,42 litros  5) 5 horas    6) 1 minuto
7) a) 5 minutos b) 24 minutos c) 20 dias  d) 2 semanas
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 Testes (página 96)

1) b  2) 12,5  3) c  4) d  5) a

 Revisão (páginas 97,98 e 99)

1) c  2) c  3) a  4) a  5) c  6) c  7) c

8) a  9) c  10) c  11) b  12) a  13) d

 DESAFIO 

 (Enem PPL)  Em alguns supermercados, é comum a venda de produtos 
em atacado com preços inferiores aos habituais. Um desses supermercados 
anunciou a venda de sabonetes em cinco opções de pacotes diferentes. Segue a 
descrição desses pacotes com as respectivas quantidades e preços.

Pacote I: 3 unidades por R$2,10;
Pacote II: 4 unidades por R$2,60;
Pacote III: 5 unidades por R$3,00;
Pacote IV: 6 unidades por  R$3,90;
Pacote V: 12 unidades por  R$9,60;

 Todos os sabonetes que compõem esses pacotes são idênticos. Qual desses 
pacotes oferece o menor preço por sabonete? 

 a) I  b) II  c) III  d) IV  e) V   

 SOLUÇÃO

 Para calcular o preço de cada sabonete em um pacote deve-se dividir o 
preço do pacote pela quantidade de sabonetes do pacote.
 Calculando:
   
 

          Gabarito: C

2,10Pacote I  0,70
3

2,60Pacote II  0,65
4

3,00Pacote III  0,60
5

3,90Pacote IV  0,65
6

9,60Pacote V  0,80
12

⇒ =

⇒ =

⇒ =

⇒ =

⇒ =
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 Capítulo 5: Expressões algébricas    

 Descritores e localização inicial 
no capítulo 

D30 Calcular o valor numérico de uma expressão 
algébrica

D32 Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada 
em sequências de números ou figuras (padrões)

 Gabarito, soluções e comentários
                                                     
 Atividades (página 103)

1) a) x/5  b)a2 + b/3  c) x3 – x2   2) 2x + 5y  
      
3) h+m  4) x – 4a – 5b ou x – ( 4a +5b )

Comentário: nas atividades a seguir, quando for o caso, o professor poderá 
pedir ao aluno que ele escreva as respostas em fração e em número decimal.          
    
 Atividades (página 105)

1) a) 48  b) -4  2) a) -4/25  b) 0  3) a) 7 b) 4           
      
4) a) 20  b) 63/10 c) 48  d) 15  e) 16  5) 1/15

 Testes (página 106)

1) c   2) d   3) a         
            
 Atividades (página 107)

1) a) (2, 5, 10, 17)  b) (7, 12, 17, 22 )    

 Testes (página 109)

1) d   2) c   3) d   
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 DESAFIO

 (ENEM PPL).Chegando ao destino de uma mesma viagem, os turistas X 
e Y alugarão, cada um deles, um carro. Fizeram, previamente, cotações com 
as mesmas três locadoras de automóveis da região. Os valores dos aluguéis 
estão representados pelas expressões dadas no quadro, sendo K o número de 
quilômetros percorridos, e N o número de diárias pagas pelo aluguel. 

   O turista X alugará um carro em uma mesma locadora por três dias e 
percorrerá 250 km. Já a pessoa Y usará o carro por apenas um dia e percorrerá 
120 km.
 Com o intuito de economizarem com as locações dos carros, e mediante as 
informações, os turistas X e Y alugarão os carros, respectivamente, nas empresas

a) I e II.  b) I e III.  c) II e II.  d) II e III.  e) III e I.

 SOLUÇÃO

 Turista X, se N=3 e K=250:

Empresa I: = 100 N + 0,8 k = 100 ∙ 3 + 0,8 ∙ 250 = 300 + 200 = R$ 500,00
Empresa II: = 70 N + 1,2 k = 70 ∙ 3 + 1,2 ∙ 250 = 210 + 300 = R$ 510,00
Empresa III:= 120 N + 0,6 k = 120 ∙ 3 + 0,6 ∙ 250 = 360 + 150 = R$ 510,00
 
 Turista Y, se N=1 e K=120:

Empresa I: P(k) = 100 N + 0,8 k = 100 ∙ 1 + 0,8 ∙ 120 = 100 + 96 = R$ 196,00
Empresa II: P(k) = 70 N + 1,2 k = 70 ∙ 1 + 1,2 ∙ 120 = 70 + 144 = R$ 214,00
Empresa III: P(k) = 120 N + 0,6 k = 120 ∙ 1 + 0,6 ∙ 120 = 120 + 72 = R$ 192,00

 Logo, os turistas X e Y deverão alugar os carros nas empresas I e III, 
respectivamente

Gabarito: b
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 Capítulo 6: Equações do 1º grau

 Descritores e localização inicial 
no capítulo

D33 Identificar uma equação ou uma inequação 
de primeiro grau que expressa um problema

D34 Identificar um sistema de equações do 
primeiro grau que expressa um problema

D35 Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um 
sistema de equações de primeiro grau

 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (página 114)

1) a) falso b) verdadeiro
2) a) 6  b) -13 c) 5/2  d) 1  e) -1/3 f) 3          g) 1

 Atividades (página 117)

1) 6 kg 2) 40 m2 3) 8 kg e 14 kg  4) R$ 48,00 5) 20 anos
6) 90  7) 135 8) R$ 109,50, R$ 109,50 e R$ 219,00 9) 20 

 Testes (página 118)

1) d  2) d  3) d  4) b 

Comentário: Nos sistemas que estão contextualizados, o professor deverá 
observar os alunos que montaram o sistema errado e através dos erros destes 
alunos, poder corrigir suas linhas de raciocínio e expor para a turma alguns erros 
que são comuns nas montagens dos sistemas.

  
 Atividades (página 122)

1) a) x= 6 e y = 1 b) x= 5 e y = 4  2) 25.000
3) carro= 140 km   moto= 40 km   4) brancas= 10 e pretas = 30
5) André= 9 anos e Carlos = 13 anos  6) 12 bicicletas e 8 carros 
7) acertou 50 e errou 30
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 Testes (página 123)

1) a  2) c  3) c  4) a

 DESAFIO

 (ENEM) As curvas de oferta e de demanda de um produto representam, 
respectivamente, as quantidades que vendedores e consumidores estão 
dispostos a comercializar em função do preço do produto. Em alguns casos, 
essas curvas podem ser representadas por retas. Suponha que as quantidades 
de oferta e de demanda de um produto sejam, respectivamente, representadas 
pelas equações:

QO = –20 + 4P
QD = 46 – 2P

 Em que QO é quantidade de oferta, QD é a quantidade de demanda e P é 
o preço do produto.
 A partir dessas equações, de oferta e de demanda, os economistas 
encontram o preço de equilíbrio de mercado, ou seja, quando QO e QD se 
igualam.
 Para a situação descrita, qual o valor do preço de equilíbrio?

  a) 5  b) 11  c) 13  d) 23  e) 33

 SOLUÇÃO

 Para achar o preço de equilíbrio, basta igualar as duas equações:

Qo = QD,temos: - 20 + 4P - 46 - 2P,então, 4P + 2P = 46 + 20, logo  6P = 66 e 
P = 11, preço de equilíbrio

 Gabarito: b
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 Capítulo 7: Localização

 Descritores e localização inicial  no capítulo
 
D1 Identificar a localização e movimentação de objeto em mapas, croquis e 
outras representações gráficas.

D9 Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas.

 Gabarito, soluções e comentários

 Testes (página 128)

1) a  2) b   

 Testes (página 130)

1) d  2) a  3) d   

 Testes (página 133)

1) d  2) b  
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 DESAFIO

 (ENEM) Dois reservatórios. A e B são alimentados por bombas distintas 
por um período de 20 horas. A quantidade de água contida em cada reservatório 
nesse período pode ser visualizada na figura.
 

 O número de horas em que os dois reservatórios contêm a mesma 
quantidade de água é

a) 1  b) 2  c) 4  d) 5  e) 6

 SOLUÇÃO

 Veja no gráfico que as escala do reservatório A é a esquerda e do reservatório 
B é a direita. Temos que analisar as curvas e as escalas para encontrar valores 
iguais.
 Podemos ver que de 8 às 9 (1h)  a quantidade de água nos dois reservatórios 
é de 30 000l.

Gabarito: a
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 Capítulo 8: Equação do 2º grau 

 Descritores e localização inicial  no capítulo

D31 Resolver problema que envolva equação de segundo grau
 
 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (página 136)

 1)  a) x’=0  e x’’ = -6 b) x’=0  e x’’ = 0  c) não existe raiz real
 d) não existe raiz real e)  x’=0  e x’’ = 0 f) x’=-  √2  e x’’ = + √2       

 Atividades (página 139)

1) a) x’=-2 e x’’ = 3    b) x’=-2 -√13  e x’’ = =-2 + √13
c) x’=2 - 0,5√2  e x’’ = 2 +0,5 √2  d) x’= 2 e x’’ = 3
e) x’=(7-√97)/6  e x’’ = (7+√97)/6
2) a) x’=-7 e x’’ =+7  b) x’=-1  e x’’ = =+1  c) x’=-5  e  x’’ =+5
d) x’=-1 e x’’ =+1  e)  x’=-3  e  x’’ = +3  f) x’=4 e x’’ = 5
g) x’=4/3 e x’’ = 4/3  3) 6

 Testes (página 140)

a) b  2) b  3) b  4) d 

 Revisão (página 141)

1) c  2) c  3) a  4) d  5) c  6) c  7) a  
    
8) a  9) c  10) d  11) d  12) a  13) b  14) d

15) a  16) a  17) c  18) d  19) d  20) a  21) d

22) b         
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 DESAFIO 

 (Puc – Rio) As duas soluções de uma equação do 2° grau são – 1 e 1/3. 
Então a equação é:

  a) 3x² – x – 1 = 0  b) 3x² + x – 1 = 0

  c) 3x² + 2x – 1 = 0  d) 3x² – 2x – 2 = 0

 SOLUÇÃO

 Seja x1 e x2, raízes de uma equação do 2º grau, podemos montar a 
equação usando x2 - Sx + P, onde,

S = a Soma das raízes e  P = o Produto das raízes

Logo: S= -1 + 1/3  = (-2)/( 3)    e P= -1 .  1/3  = (-1)/( 3)

 Usando x2 - Sx + P, teremos: 

x² + (2/3)x – 1/3 = 0

 Podemos multiplicar toda a equação por 3:

3x² + 2x – 1 = 0

 Gabarito: C
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 Capítulo 9: Geometria e unidades

 Descritores e localização inicial  no capítulo

D2 Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e 
tridimensionais, relacionando-as com suas planificações.

D3 Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados 
e ângulos

D4 Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades.

D5 Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do 
perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras poligonais usando 
malhas quadriculadas

D6 Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos 
retos e não retos

D7 Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação 
homotética são semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas que se 
modificam ou não se alteram

D8 Resolver problema utilizando a propriedade dos polígonos (soma de seus 
ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno 
nos polígonos regulares)

D10 Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas 
significativos

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

D12 Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas

D13 Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas

D14 Resolver problema envolvendo noções de volume

D15 Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida
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 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (página 151)

1) c  2) A: 150º     B: 60º     C: 90º     D: 90º     E: 70º     F: 80º         

 Testes (página 152)

1) d  2) c  3) d     

 Atividades (página 154)

1) 5  2) 170         

 Atividades (página 155)

1) a) x= 60º  b) x= 40º  c) x=45º

 Atividades (página 156)

1) 6  2) 8  3) 540º 4) 1440º

Atividades (página 157)

1) 108º   2) 135 º    

 Testes (página 158)

1) c  2) a  3) a  4) b   

 Atividades (página 160)

1) a) escaleno  b) equilátero  2) escaleno e retângulo    
  

 Atividades (página 161)

1) a) 15 b) 25   2) a) 15 b) 2,5  
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 Testes (página 162)

1) b  2) 5√2 m         3) b     

                  
 Atividades (páginas 163 e 164)

1) x=4 e y = 5,5  2) x= 32 e y= 19,5 3) x= 12, y= 20 e z= 16

 Testes (página 164)

1) b  2) b

 Testes (página 166)

1) c  2) c  3) c  4) d

 Atividades (página 167)

1) 12 cm, 14 cm e 14 cm    

 Testes (página 168)

1) c  2) c  3) d  4) b

 Atividades (página 169)

1) ( b )  O, ( c )  AB , ( a )  OR , ( d ) MN , ( a ) AO   

 Atividades (página 170)

1) 10 cm  2) 6 cm  3) 25, 12 cm  4) 10 cm e 20 cm

 Teste (página 171)

1) c  2) c  3) b  4) d            
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 Atividades (página 173)

1) a) 4 000 m b) 0,37 km

2) a   3) a) 150 cm b) 42 cm

 Atividades ( página 175)

1) Área= 1125 m2 perímetro: 140 m 2) Área= 16 cm2 perímetro: 8√5 cm
3) 37 800 pessoas    4) 3 600 ladrilhos

 Testes (página 176)

1) d  2) c  3) b  4) d

 Testes (página 178)

1) a  2) a 

 Atividades (página 179)

1) a) o ângulo  b) 2

 Testes (página 180)

1) c  2) d  3) c  

 Atividades (página 182)

1) 83700 mm2          2) 31416 cm2

    

 Atividades (página 184)

1) Primeira figura: vértices= 4, aresta = 6 e faces= 4.
 Segunda figura: vértices= 12, aresta = 18 e faces= 8.



36

 Atividades (página 185)

1) a) cone  b) pirâmide quadrangular c) prisma quadrangular
d) prisma triangular e) prisma heptagonal  f) cilindro
g) prisma triangular h)  prisma retangular  i) prisma retangular
j) prisma pentagonal

 Testes (página 187)

1) c  2) c  3) a

 Atividades (página 189)

1) 8132 hm3  2) 0,18 km3  3) 0.000 001 dam3

 Atividades (página 190)

1) a) 3,5 l  b) 0,022l  c) 25,003 l  2) 71500 dl
3) 650 l  4) 155 frascos

 Testes (páginas 192 e 193)

1) c  2) b  3) c  4) a  5) b

 Atividades (página 196)

1) 4ª semana  2) 2794 g  3) a) R$ 18,00 b) R$ 3,60
4) 3 kg   5) 1100 g  6) 7 kg

 Testes (página 197)

1) b  2) c  3) b  4) c  5) b
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 DESAFIO

(ENEM 2018) O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um 
barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de 
uma técnica chamada afastamento.

Disponível em: www.remobrasil.com. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado). 

 Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras 
extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um 
triângulo ABC cujo ângulo BÂC tem medida de 170°.

 O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que 
o remador está nessa posição, é

a) retângulo escaleno.
b) acutângulo escaleno.
c) acutângulo isósceles.
d) obtusângulo escaleno.
e) obtusângulo isósceles. 

 SOLUÇÃO

 Sendo AB = AC e 90º < BÂC < 180º, o triângulo ABC é obtusângulo 
isósceles.

 Gabarito: E
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 Capítulo 10: Informações apresentadas em
 tabelas ou gráficos

 Descritores e localização inicial  no capítulo

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

 Gabarito, soluções e comentários

 Atividades (página 203) 

Mínima  = -3º, de 2h a 4h e às 24h.
Máxima = 6º, às 12 h 

 Testes (páginas 205 e 206)

1) c  2) a  3) d  4) a  5) b

 Revisão Final (páginas 207 e 215)

1) c  2) b  3) b  4) a  5) c  6) c  7) c  
8) b  9) d  10) a  11) c  12) b  13) a  14) d
15) d  16) c  17) d  18) d  19) d  20) d  21) c
22) c  23) c  24) b  25) c  26) a  27) d  28) b
29) b  30) d  31) a  32) c  33) d  34) d  35) c
36) c
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 DESAFIO

 Um jovem deseja comprar um carro novo, usá-lo por 8 anos e depois 
revendê-lo. O quadro mostra, em real, para cinco modelos de carro, o preço 
de compra, a despesa estimada de uso do carro por ano (combustível, seguro, 
manutenção etc.) e o valor estimado de revenda do carro após 8 anos de uso

 
 Considerando os valores apresentados, o carro que resultaria em menor 
despesa total é

a) I  b) II  c) III  d) IV  e) V

 SOLUÇÃO

Seja d1 a despesa com o carro I, d1= 46.000 + 8x 4.200 -14.000 =65.600,
Seja d2 a despesa com o carro II, d2= 55.000 + 8x 4.000 -10.000 =77.000,
Seja d3 a despesa com o carro III, d3= 56.000 + 8x 4.900 -16.000 =79.200,
Seja d4 a despesa com o carro IV, d4= 45.000 + 8x 5.000 - 7.000 =78.000,
Seja d5 a despesa com o carro V, d5= 40.000 + 8x 6.000 -15.000 =73.000,

 Portanto, o carro que resultaria em menor despesa total é o I.   

 Gabarito: A
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JOGOS
  
  SUDOKU

 O Sudoku é um jogo de lógica japonês, no qual a colocação de números, letras e 
símbolos, atraem aqueles que gostam de um desafio.
 Preencha as malhas vazias com os números 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, sem que haja repetição 
de números, nas linhas, nas colunas ou nos quadros destacados.

01

  
  STRIMKO

 Preencha com números de 1 a 4, sem que hajam repetições nas linhas e na colunas, 
e nos números ligados por linhas.

02

1

3

2
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  DESAFIO COM PALITOS03

  Mova 4 palitos de lugar para obter 5 quadrados.

  Mova 2 palitos para formar apenas 4 quadrados.

  Mova três palitos nesta figura para obter cinco triângulos.
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  Em uma corrida, 5 alunos  participaram.

 Sabemos que Lauro, Danilo e João chegaram antes que André.
 João, Pedro e André chegaram depois que Lauro.

 Descubra qual foi a colocação dos 
participantes no final da corrida, sabendo 
que Lauro e Pedro estão em colocação pares.

1º Colocado: ____________________

2º Colocado: ____________________

3º Colocado: ____________________

4º Colocado: ____________________

5º Colocado: ____________________

  
  RACIOCÍNIO LÓGICO04

  
  LIGANDO OS PONTOS
 
 Una estes quatro pontos com apenas três retas, sem tirar a caneta ou o lápis do 
papel e acabando no ponto onde começou.

 Una estes nove pontos com apenas quatro retas, sem tirar a caneta ou o lápis do  
papel e acabando no ponto onde começou.

05
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  ARUKONE

 
 O objetivo é conectar cada par de figuras ou 
de  números por linhas, sendo que cada campo deve 
ser preenchido com apenas uma linha e elas não 
podem se cruzar. Todos os quadradinhos devem ser 
preenchidos. 

 Conecte em cada arukone os pares de números 
iguais!

  Conecte em cada arukone os pares de símbolos iguais!

06
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  HITORI

 Não deixe nenhum número duplicado em nenhuma fileira ou coluna. Para isso, 
elimine pintando alguns números. Os quadrados pintados não devem se tocar  pelos lados, 
só se tocam pelos vértices. 

O quadrado não pintado não pode ficar isolado, ele deve sempre ficar em contato com outro.

 Não deixe nenhum símbolo duplicado em nenhuma fileira ou coluna. Para isso, 
elimine pintando alguns símbolos. Os quadrados pintados não devem se tocar  pelos 
lados, só se tocam pelos vértices. 

O quadrado não pintado não pode ficar isolado, ele deve sempre ficar em contato com outro.

07
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