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1 APRESENTAÇÃO 

PREZADO (A) ESTUDANTE  

O Departamento de Gestão Escolar da Secretaria de Educação e Desporto, 

com a colaboração da Coordenação de Avaliação de Aprendizagem e Desempenho 

Educacional, produziu este caderno pedagógico que possibilita a você, estudante da 

rede de ensino público do Estado do Amazonas, aprofundar seus conhecimentos 

matemáticos, familiarizar – se com a estrutura dos itens e objetivos desse formato de 

avaliação das Provas do SAEB – a qual é aplicada pelo Ministério da Educação para 

todos os estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental, SADEAM  e 

AVAM – aplicadas pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas também 

para os estudantes matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental. Nesse sentido, 

este caderno pode auxiliar tanto você, estudante, como o seu professor, no que se 

refere ao entendimento de como os objetos de conhecimento são apresentados nos 

itens aplicados. A ideia é que vocês discutam, resolvam e conheçam esses itens, para 

que possam aprofundar seus estudos nos objetos de conhecimento já desenvolvidos 

na sala de aula e, assim, melhorar o processo de ensino e aprendizagem que ocorre 

nas escolas públicas do Estado do Amazonas. 

 

  



 

 

 

4 

CADERNO DE ATIVIDADES DO ESTUDANTE 
SAEB / SADEAM / AVAM 

2 OBJETOS DE CONHECIMENTO DE MATEMÁTICA  

Temas da Matriz de Referência de Matemática – SAEB 

I – Espaço e Forma. 

II – Grandezas e Medidas. 

III – Números e Operações / Álgebra e Funções. 

IV – Tratamento da Informação. 

Objetos de Conhecimento Estruturante de Matemática da Educação Básica 

1. Geometria. 

2. Grandezas e Medidas. 

3. Números e Álgebra. 

4. Tratamento da informação. 

Quantidade de Itens por Temas da Matriz de Referência de Matemática – SAEB 

I – Espaço e Forma:  

v 11 itens. 

II – Grandezas e Medidas: 

v 04 itens. 

III – Números e Operações / Álgebra e Funções: 

v 20 itens. 

IV – Tratamento da Informação. 

v 02 itens. 
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3 ATIVIDADES COMENTADAS 

Exercícios Propostos para os estudantes da 9º Ano – Matemática 

Tema I. Espaço e Forma 

Este tema é fundamental para o estudante desenvolver um tipo especial de 

pensamento que lhe permitirá compreender, descrever e representar o mundo em 

que vive. A exploração deste campo do conhecimento permite o desenvolvimento de 

habilidades de percepção espacial, possibilitando a descoberta de conceitos 

matemáticos de modo experimental. Este tema também é importante para que    os 

estudantes estabeleçam conexões entre a matemática e outras áreas do conheci- 

mento. Isso pode ser explorado a partir de objetos como obras de arte, artesanato, 

obras da arquitetura, elementos da natureza, etc. 

As habilidades relacionadas aos descritores do tema ESPAÇO E FORMA 
são comentadas a seguir, considerando-se o que é avaliado nos testes do Sistema 

de Avaliação da Educação Básica – SAEB e do Sistema de Avaliação do 

Desempenho Educacional do Amazonas - SADEAM. 

 
D1 – Identificar a localização / movimentação de objeto, em mapas, croquis e 
outras representações gráficas. 
 
01. (SAEB) A figura abaixo representa o mapa de um bairro, em que cada quadrado 

representa um quarteirão, cuja distância entre duas esquinas é de 100m. 

 
                           Fonte: Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 05.mar.2021.  
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Uma pessoa saiu da esquina indicada pelo ponto P e percorreu o seguinte 

percurso: 

• caminhou 300 metros na direção Sul; 

• depois caminhou 200 metros na direção Leste; 

• e, finalmente, caminhou mais 100 metros na direção Sul. 

Ao final desse percurso, essa pessoa chegou na esquina indicada pela letra 

(A) Q. 

(B) R. 

(C) S. 

(D) T. 

 
D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais 
e tridimensionais, relacionando-as com suas planificações.  
 
02. (SAEB) Considere as figuras abaixo. 

 
           Fonte: Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 05.mar.2021.  

 

As figuras I, II e III correspondem, respectivamente, às planificações de 

(A) prisma, cilindro, cone. 

(B) pirâmide, cone, cilindro. 

(C) prisma, pirâmide, cone. 

(D) pirâmide, prisma, cone. 
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D3 – Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de 
lados e ângulos.  
03. (SAEB) Janine desenhou dois triângulos, sendo que o triângulo DEF é uma 
redução do triângulo ABC. 

 
 

                Fonte: Disponível em: http://www.ibge.gov.br. Acesso em: 05.mar.2021.  

 
A medida x do lado DF é igual a: 
(A) 4 cm. 

(B) 6 cm. 

(C) 8 cm. 

(D) 12 cm. 

 

D4 – Identificar relação entre quadriláteros, por meio de suas propriedades. 
 
04. (RADIX) O professor de Matemática pediu a um estudante do 9º ano que 

desenhasse no quadro negro os seguintes quadriláteros. 

                        
 

A alternativa que contêm os nomes corretos dos quadriláteros é 

(A) I – losango, II – paralelogramo, V – trapézio. 

(B) II – losango, III – retângulo, III – trapézio. 
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(C) V – trapézio, II – losango, IV – quadrado. 

(D) III – quadrado, V – paralelogramo, II– losango. 

 

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.  
 
05. (SAEB) Para participar de um concurso de pipas fiz o molde de duas pipas, como 

mostra a malha quadriculada. Quanto gastarei a mais de papel, em relação à pipa A, 

se eu fizer a pipa B? 

 

 
(A) O mesmo papel mais a metade. 

(B) O dobro do papel da pipa A. 

(C) O triplo do papel da pipa A. 

(D) O quádruplo do papel da pipa A. 

 

D6 – Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando 
ângulos retos e não-retos.  
 
06. (SAEB) Um navio partiu de uma cidade A, num ângulo de 30° com o norte. Após 

alguns quilômetros, fez um giro de 90° para a direita. Esses ângulos são, 

respectivamente, 

(A) agudo e reto. 

(B) agudo e raso. 

(C) obtuso e reto. 

(D) obtuso e raso. 

A 

B 
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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. 
 
07. (SAEB) A professora desenhou um triângulo, como no quadro abaixo: 

Em seguida, fez a seguinte pergunta: –– "Se eu ampliar esse triângulo 3 vezes, 

como ficarão as medidas de seus lados e de seus ângulos?". Alguns alunos 

responderam: 

 

Fernando: –– “Os lados terão 3 cm a mais cada um. Já os ângulos serão os mesmos.” 

Gisele: –– “Os lados e ângulos terão suas medidas multiplicadas por 3.” 

Marina: –– “A medida dos lados eu multiplico por 3 e a medida dos ângulos eu 

mantenho as mesmas.” 

Roberto: –– “A medida da base será a mesma (5 cm), os outros lados eu multiplico 

por 3 e mantenho a medida dos ângulos.” 

Qual dos alunos acertou a pergunta da professora? 

(A) Fernando. 

(B) Gisele. 

(C) Marina. 

(D) Roberto. 

 

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). 
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08. (Adaptado SAEB) A configuração do ringue onde se luta o MMA, com oito lados 

foi idealizada pelo brasileiro Rórion Gracie, evita que um lutador acuado se esconda 

em um canto de 90º graus no encontro das cordas, como ocorre no boxe.(Veja, edição 

2260, ano 45, nº 11, 14 de março de 2012). 

Considerando o octógono, onde se luta as artes marciais mistas, um polígono 

regular. Quanto mede cada um dos ângulos internos de um octógono regular? 

(A) 45. 

(B) 80. 

(C) 125. 

(D) 135. 

 

D9 – Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas 
cartesianas. 
 
09. (SAEB) Um prédio tem apartamentos distribuídos conforme a figura. Ocorreu uma 

infiltração em um apartamento localizado entre os pontos (C, G) e (C, H). Sendo 

assim, o encanador deve dirigir-se 

 
  

Andar térreo 

Entrada 

1º Andar 

2º Andar 

4º Andar 

3º Andar 

I 

H 

G 

F 

E 

D C B A 
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(A) ao andar térreo. 

(B) ao 2º andar. 

(C) ao 3º andar. 

(D) ao 4º andar. 

 
D10 – Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas 
significativos.  
 
10. (SAEPB) Um observador, da janela de um edifício, avista um carro parado a 12 
metros de distância da entrada da portaria do seu prédio, conforme ilustrado no 
desenho abaixo. 

 
Considerando essa rua plana, a distância, em metros, entre o carro e observador, 

nesse momento, é 

 

(A) 20 m. 

(B) 28 m. 

(C) 96 m. 

(D) 400 m. 

 

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



 

 

 

12 

CADERNO DE ATIVIDADES DO ESTUDANTE 
SAEB / SADEAM / AVAM 

11. (SARESP) Observe a figura a seguir:  

 

                                         

Na circunferência, um segmento que representa o raio é:  

(A) AB. 

(B) RQ. 

(C) PQ. 

(D) PB. 

 

Tema II. Grandezas e Medidas 

Neste tema, são avaliadas habilidades relacionadas à resolução de proble- 

mas envolvendo cálculo de perímetro e de área de figuras planas, noções de vo- 

lume e o uso de relações entre diferentes unidades de medida. São assuntos vivi- 

dos no cotidiano dos estudantes em suas diferentes aplicações. 

As habilidades relacionadas aos descritores do tema GRANDEZAS E 
MEDIDAS são comentadas a seguir, considerando-se o que é avaliado nos testes 

do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB e do Sistema de Avaliação do 

Desempenho Educacional do Amazonas - SADEAM. 

 

D12 - Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas.  
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12. (SAEB) A área de lazer da escola de Pedrinho tem o formato da figura abaixo, 

com suas respectivas medidas, e que a mesma passa por uma reforma, qual a 

quantidade, em metros, de fita decorativa necessária para contornar essa área? 

 

 

 

 

 

. 

(A) 105. 

(B) 115. 

(C) 135. 

(D) 150. 

 
D13 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 
 
13. (SAEB) O administrador de um campo de futebol precisa comprar grama verde e 

amarela para cobrir o campo com faixas verdes e amarelas iguais em áreas e 

quantidades. O campo é um retângulo com 100 m de comprimento e 50 m de largura 

e, para cada 10 m2 de grama plantada, gasta-se 1 m2 a mais por causa da perda. 

Quantos m2 de grama verde o administrador deverá comprar para cobrir todo o 

campo? 

(A) 2 250. 

(B) 2 500. 

(C) 2 750. 

(D) 5 000. 

 

  

45m 

10m 

20m 

30m 
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D14 – Resolver problema envolvendo noções de volume.  
 
14. (SAEB) Observe a figura abaixo. 

A quantidade de metros cúbicos de água, que pode ser armazenada nessa 

caixa d’água de 2 m de comprimento por 3 m de largura e 1,5 m de altura, é: 

 

(A) 6,5 m3. 

(B) 6,0 m3. 

(C) 9,0 m3. 

(D) 7,5 m3. 

 

D15 – Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de 
medida.  
 
15. (SAEB) Uma torneira desperdiça 125 ml de água durante 1 hora. Quantos litros 

de água desperdiçará em 24 horas? 

(A) 1,5 l. 

(B) 3,0 l. 

(C) 15,0 l. 

(D) 30,0 l. 

 

Tema III. Números e Operações /Álgebra e Funções 

O tratamento com números e suas operações é indispensável no dia-a-dia dos 

estudantes. Os números, presentes em diversos campos da sociedade, além de 

utilizados em cálculos e na representação de medidas, também se prestam para a 
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localização, ordenação e identificação de objetos, pessoas e eventos. Os descri- tores 

deste tema enfocam os números com suas operações, noções de álgebra e funções. 

As habilidades relacionadas aos descritores do tema NÚMEROS E 
OPERAÇÕES/ÁLGEBRA E FUNÇÕES são comentadas a seguir, considerando-

se o que é avaliado nos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 

e do Sistema de Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas - SADEAM. 

 
D16 – Identificar a localização de números inteiros na reta numérica.  
 
16. (SAEB) Chegando ao trabalho, um senhor estacionou seu carro na garagem 

situada 2 pavimentos abaixo do piso térreo. A partir deste ponto ele sobe 5 pavimentos 

até seu escritório. Em que piso fica situado o escritório? 

(A) 2. 

(B) 3. 

(C) 5. 

(D) 7. 

 

D17 – Identificar a localização de números racionais na reta numérica.  
 
17. (Adaptada SAEB) Veja a reta numérica a seguir. 

 

 

Em qual ponto está localizado, aproximadamente, a diferença entre  ,  

nessa ordem? 

(A) P. 

(B) Q. 

(C) R. 

(D) T. 

 

 

T R Q P 

1,5 1 0,5 - 0,5  0 

O 

3 2 e 
2 5
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D18 – Efetuar cálculos com números inteiros envolvendo as operações (adição, 
subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 
 
18. (SAEB) Sendo N = (-3)2 – 32, então, o valor de N é 

(A)   18. 

(B)     0. 

(C) –18. 

(D)   12. 

 
D19 – Resolver problema com números naturais envolvendo diferentes 
significados das operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação).  
 
19. (SAEB) Um ginásio de uma determinada cidade tem capacidade para 8500 

pessoas nas arquibancadas, 3200 na geral e 1550 para as cadeiras cativas. Na final 

de um campeonato esse ginásio estava completamente lotado. A quantidade de 

pessoas nesses três setores é 

(A) 3750. 

(B) 6950. 

(C) 10050. 

(D) 13250. 

 
D20 – Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações 
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação). 
 
20. (SAEB) Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou –15º pela manhã. Se a 

temperatura descer mais 13º, o termômetro vai marcar 

(A) - 28°. 

(B) - 2°. 

(C)   2°. 

(D)   28º. 
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D21 – Reconhecer as diferentes representações de um número racional. 
 

21. (SAEB) No Brasil,  da população vive na zona urbana. De que outra forma 

podemos representar esta fração? 

(A) 15%. 

(B) 25%. 

(C) 34%. 

(D) 75%. 

 

D22 – Identificar fração como representação que pode estar associada a 
diferentes significados.  
 
22. (Adaptada SAEB) Em uma determinada turma sabe-se que 60% dos estudantes 

foram aprovados. Que fração do total de estudantes representa o percentual de 

reprovados? 

(A) 1/5. 

(B) 3/10. 

(C) 2/5. 

(D) 3/10. 

 
D23 – Identificar frações equivalentes.  
 
23. (SEAPE) Quatro amigas pintaram uma parede. Anita pintou 1/6 dessa parede, 

Carol pintou 2/12, Júlia pintou 2/8 e Lorena 3/8. Quais foram as amigas que pintaram 

a mesma quantidade dessa parede? 
(A) Anita e Carol. 

(B) Anita e Júlia. 

(C) Júlia e Carol. 

(D) Júlia e Lorena. 

  

4
3



 

 

 

18 

CADERNO DE ATIVIDADES DO ESTUDANTE 
SAEB / SADEAM / AVAM 

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. 
 
24. (SAEB) Um posto de combustível colocou um cartaz anunciando o preço da 

gasolina por 2,206 reais o litro. Isso significa que o posto vende a gasolina a 2 reais e 

(A) 0,206 centésimos de real. 

(B) 0,206 décimos de real. 

(C) 206 centésimos de real. 

(D) 206 milésimos de real. 

 

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

25. (Adaptada SAEB) O valor da expressão  !𝟒 +	√𝟐𝟓  é 

(A) 3. 

(B) 7. 

(C) 9. 

(D) √29.  
 
D26 – Resolver problema com números racionais que envolvam as operações 
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação).  
26. (Adaptada SAEB) Vânia foi ao supermercado comprar frutas.  

 

 
                                                  BALANÇA 1       BALANÇA 2 

 

De acordo, os pesos das mercadorias registrados nas balanças, o peso do mamão é:  

(A) 0,225 kg. 

(B) 8,415 kg.  
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(C) 0,775 kg. 

(D) 0,320 kg.  

 
D27 – Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. 
 
27. (Adaptada SAEB) Para ligar a energia elétrica em seu apartamento, Felipe 

contratou um eletricista para medir a distância do poste da rede elétrica até seu imóvel. 

Essa distância foi representada, em metros, pela expressão: (2√10 + 6√17). Para 

fazer a ligação, a quantidade de fio a ser usado é duas vezes a medida fornecida por 

essa expressão. Nessas condições, Felipe comprará aproximadamente: 

(Considerando os valores aproximados de √10 e √17 duas casas decimais depois da 

vírgula) 

(A) 43,06 m de fio. 

(B) 58,04 m de fio. 

(C) 61,06 m de fio. 

(D) 62,08 m de fio. 

 

D28 – Resolver problema que envolva porcentagem.  

 

28. (SAEB) Marina quer comprar uma mochila que custa R$ 60,00, mas, para 

pagamento à vista, a loja oferece um desconto de 5%. Se Marina optar pelo 

pagamento à vista, ela vai pagar 

(A) R$ 30,00. 

(B) R$ 55,00. 

(C) R$ 57,00. 

(D) R$ 59,70. 

 

D29 – Resolver problema que envolva variações proporcionais, diretas ou 
inversas entre grandezas. 
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29. (SAEB) Para fazer 150m de cerca 6 trabalhadores levam 10 horas. Quantos 

trabalhadores são necessários para fazer 210m de cerca em 14 horas. 
(A) 3. 

(B) 6. 

(C) 9. 

(D) 12. 

 
D30 – Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 
 
30. (SAEB) Paulo é dono de uma fábrica de móveis. Para calcular o preço V de venda 

de cada móvel que fabrica, ele usa a seguinte fórmula V = 1,5C + 10, sendo C o preço 

de custo desse móvel, em reais. Considerando C =100, então, Paulo vende esse 

móvel por: 

(A) R$ 110,00. 

(B) R$ 150,00. 

(C) R$ 160,00. 

(D) R$ 210,00. 

 

D31 – Resolver problema que envolva equação de segundo grau. 
 
31. (SAEB) O custo de uma produção, em milhares de reais, de x máquinas iguais é 

dado pela expressão C(x) = x² – x + 10. Se o custo foi de 52 mil reais, então, o número 

de máquinas utilizadas na produção foi. 

(A) 6.  

(B) 7.   
(C) 8. 

(D) 9. 

 

D32 – Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade 
observada em sequências de números ou figuras (padrões). 
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32. (SAEB) As figuras mostradas abaixo estão organizadas dentro de um padrão que 

se repete. 

 

 

 

 

 

Mantendo essa disposição, a expressão algébrica que representa o número de 

pontos N em função da ordem n (n = 1, 2,...) é: 

(A) N = n + 1. 

(B) N = n2 – 1. 

(C) N = 2n + 1. 

(D) N = n2 + 1. 

 
D33 – Identificar uma equação ou uma inequação de 1º grau que expressa um 
problema.  
 
33. (SAEB) Uma certa companhia de abastecimento de água adota os seguintes 

critérios de cobrança de seus clientes: R$ 10,00 fixo, acrescido do consumo 

multiplicado por uma taxa, conforme tabela. Qual expressão algébrica melhor 

representa o consumo do segundo intervalo? 

 

Consumo (m³) Taxa 
0 a 10 0,35 

10 a 20 0,60 

20 a 30 0,80 

30 em diante 0,95 

(A) 10+0,35.x. 

(B) 10+0,60.x. 

(C) 0.6+10x. 

(D) 0,35-10x. 

 

n n n n n 
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D34 – Identificar um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema.  
 
34. (SAEB) Lucas comprou 3 canetas e 2 lápis pagando R$ 7,20. Danilo comprou 2 

canetas e 1 lápis pagando R$ 4,40. O sistema de equações do 1º grau que melhor 

representa a situação é: 

 

 

 

 
 
 
 

D35 – Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de 
um sistema de equações de 1º grau.  
 
35. (SEPR) Observe o gráfico a seguir. 

                                   
 

Esse gráfico é a solução (representação geométrica) do sistema:  

 

(A)  

(B)  

(C)  

(D)  

î
í
ì
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í
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7yx
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=+
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í
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2.- y  2x 
52y  x 

 

3x + 2y = 7,20 

 

2x + y = 4,40 

(A

3x - 2y = 7,20 

 

2x - y = 4,40 
(B) 

x + y = 3,60 

 

x + y = 2,20 
(C) 

3x + y = 7,20 

 

x + y = 4,40 
(D
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Tema IV. Tratamento da informação 

O tratamento da informação é introduzido por meio de atividades ligadas 

diretamente à vida do estudante. A organização de uma lista ou tabela e a construção 

de gráficos, com informações sobre um assunto, estimulam os estudantes a observar 

e estabelecer comparações sobre o assunto tratado. Favorecem, também, a 

articulação entre conceitos e fatos e ajudam no desenvolvimento de sua capacidade 

de    estimar, formular opiniões e tomar decisão. 

As habilidades relacionadas aos descritores deste tema TRATAMENTO 
DA INFORMAÇÃO são comentadas a seguir, considerando-se o que é avaliado 

nos testes do Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB e do Sistema de 

Avaliação do Desempenho Educacional do Amazonas - SADEAM. 

D36 – Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas 
e/ou gráficos.  
36. (SADEAM) Para confeccionar 1 000 ml de refrigerante no sabor laranja, a Indústria 

Refrigerante Colorido utiliza as quantidades de ingredientes como mostra o gráfico 

abaixo. 

 
Para fabricar 3 000 ml de refrigerante sabor laranja, as quantidades, em ml, 

utilizadas de suco natural, água e corante são, respectivamente,  
 

(A) 1 350, 1 050 e 600. 

(B) 900, 700 e 400. 

(C) 600, 1 050 e 1 350. 

(D) 400, 700 e 900. 
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D37 – Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos 
gráficos que as representam e vice-versa.  
 
37. (SAEB) A comissão organizadora de uma prova de seleção constatou que das 80 

questões propostas, 10 tiveram desempenho muito bom, 20 desempenhos bom, 15 

regular e 35 fraco. Qual dos gráficos abaixo a comissão utilizou para representar esses 

resultados? 

 

 

 

 

 

 

  

(B) 

(A) (C) 

(D) 
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