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Apresentação

Avaliar no SisPAE é aderir à concepção
de uma escola que forma cidadãos de
direitos.

O

compromisso de educar crianças e jovens torna-se ainda mais desafiador quando
aliamos esse processo a uma rotina de desenvolvimento de planos estratégicos,
com a parceria de diferentes segmentos sociais e educacionais, como o que encontramos no Pacto pela Educação do Pará. Trata-se de um conjunto de esforços coordenado
pela Secretaria de Estado de Educação, no enfrentamento das vulnerabilidades observadas no âmbito de infância e juventude paraense.
Para enriquecer e compor o diagnóstico que subsidia a Secretaria de Estado de Educação,
Municípios e Parceiros do Pacto, apresentamos agora a sistematização dos resultados da
Edição 2014 do Sistema Paraense de Avaliação Educacional (SisPAE), um processo de
avaliação em larga escala, que investiga a proficiência, caracterizando através de padrões
de desempenho o desenvolvimento cognitivo dos estudantes, relacionando-o a uma
análise pedagógica dos fatores contextuais das escolas.
O Sistema de Avaliação do Pará - SisPAE em 2014, avaliou a proficiência dos alunos
do Ensino Fundamental (4º e 5º anos, 7ª e 8ª séries) e Médio (1ª, 2ª e 3ª séries), nas
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, em termos de domínio de habilidades e
competências cognitivas básicas. Objetiva ainda avaliar, de forma sistemática, a qualidade
da educação básica oferecida nas escolas da rede pública de ensino, para formular, com
base nos seus resultados, políticas públicas, estratégias e ações indicadoras, com vista ao
estabelecimento de padrões de qualidade para a educação.
Os resultados do SisPAE apresentam anualmente o desempenho dos estudantes das
redes estadual e municipal de ensino e permitem fazer estudos, reflexões e análises
pedagógicas dos indicadores, que devem referendar políticas de educação e ações focadas na melhoria do processo ensino-aprendizagem do Ensino Fundamental e Médio,
relacionando-as ao contexto sociocultural dos alunos e educadores. O sistema contribui
ainda para caracterizar a educação paraense, atribuindo-lhe identidade no currículo, nos
projetos políticos pedagógicos das escolas e na gestão educacional.
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O momento é histórico e requer interação entre educadores na devolutiva dos resultados para os sujeitos que compõem a comunidade escolar (Gestores, Diretores,
Professores, Alunos, Pais e Parceiros), evidenciando empenho no sentido de analisar o
diagnóstico, para reafirmar boas práticas educativas e identificar fragilidades no âmbito da
gestão educacional e escolar, a fim de traçar ações que qualifiquem o fazer pedagógico e
reafirmem o direito à educação dos paraenses.
As revistas pedagógicas, gestão escolar e de contexto, concebem o diagnóstico SisPAE
como via para formar profissionais que compreendem a realidade do Pará e buscam soluções para o desenvolvimento do Estado. O grande desafio dos profissionais que atuam
nas diferentes áreas no Estado é entender o porquê de algumas situações apresentarem
entraves históricos e consequentemente planejar-se para desbravar caminhos e soluções
destes entraves. Entre estas situações, aponta-se o fato de que o Pará possui uma das
maiores biodiversidades do mundo, 40 milhões de hectares de floresta em seu território, 12% de toda água doce do planeta, maior reserva mineral do planeta e o desafio de
diminuir os índices de pobreza.
Nesse contexto, considera-se estrutural para diagnósticos, ações e resultados, o intercâmbio entre Estado e Municípios, Seduc-Sede e as Unidades Seduc na Escola – USEs e
Unidades Regionais de Educação (UREs), que gerenciam escolas nos bairros da Região
Metropolitana e interior do Estado, além de possibilitar conjuntamente, as discussões em
torno da diversidade sociocultural, ambiental e educacional, potencializando programas
e projetos nas 12 Regiões de Integração do Estado, valorizando identidades, lutas e conquistas de cada Município e Unidade Escolar da rede pública.
Além da avaliação da proficiência dos estudantes, o Sistema por meio da aplicação de
questionários contextuais, dispõe de análises pedagógicas dos fatores associados ao desempenho, possibilitando ao Gestor/Professor, confirmar/redimensionar sua prática de
gestão escolar e de sala de aula, com foco nas necessidades/prioridades observadas nos
dados coletados nos instrumentos. Este fato contribui com processo formativo do educador e do educando, além de qualificar o trabalho pedagógico e acadêmico, favorecendo
novas análises contextuais.
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É com um intenso compromisso na melhoria da educação no Pará, que lançamos neste
momento a Coleção de Revistas SisPAE – Edição 2014, não apenas como mero documento que realiza a devolutiva da avaliação em larga escala, promovida por esta Secretaria de Estado de Educação, mas, como uma estratégia de interlocução com as escolas e
disponibilização de referenciais teórico-metodológicos para formação dos profissionais,
que ora se envolvem na produção de elaborar, discutir, analisar e reconstruir competentemente os fazeres pedagógicos.
A trajetória do SisPAE materializa a avaliação do cenário educacional paraense e apresenta
fatores e desempenhos, com sugestivas análises pedagógicas, que apontam possíveis caminhos a serem seguidos pelas escolas na busca de qualidade da educação. As mudanças
necessárias exigem novos olhares para a prática educativa, conscientes de que podemos
pactuar a verdadeira transformação, para que num esforço coletivo, possamos construir
uma escola melhor. Nós somos os construtores desse tempo, um tempo oportuno para
que o Pacto pela Educação renove a esperança e o compromisso com uma educação
que revele a essência da vida humana.
Helenilson Cunha Pontes
Secretário de Estado de Educação
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Editorial

Avaliação garante direito à educação

O

Artigo nº 205 da Constituição Federal estabelece que “a Educação é direito de todos
e dever do Estado e da família, e será promovida e incentivada com a colaboração
da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”.
Garantir o direito à educação significa, primeiramente, garantir a matrícula das crianças
em escolas; em seguida, cuidar para que tenham uma trajetória escolar regular, ou seja,
frequentem a escola regularmente, sejam promovidas para as etapas mais avançadas em
que o ensino é dividido e, finalmente, que concluam na idade certa. Naturalmente, em
uma situação de garantia do direito, as crianças e jovens devem, na sua trajetória escolar,
aprender o que precisam para a vida, como estabelecido no texto constitucional.
As avaliações externas são a forma concreta de se verificar se o aprendizado ocorreu ou
não e, portanto, são um dever do Estado, que precisa conhecer a sua realidade educacional para agir onde é necessário. Identificar quem não aprendeu é uma informação,
mas é preciso ir além do mero registro do resultado.
Primeiramente, é preciso mostrar o resultado dos diferentes grupos sociais. Caracterizar
as desigualdades é o primeiro passo para reduzi-las ou diminuí-las. Por isso, os resultados
das avaliações não podem se resumir apenas a médias gerais.
Além disso, o sistema deve mostrar os resultados, comparando escolas que atendam a
alunado similar. Há no Brasil escolas que conseguem atender alunos de todos os perfis.
Assim, o sistema de avaliação deve, na sua forma de divulgação dos resultados, mostrar
e celebrar estes exemplos de sucesso. Para isso, é importante saber aonde, em termos
de aprendizado, se quer chegar. Ou seja, o sistema de avaliação deve ter padrões claramente definidos, o que concretiza o estabelecido no texto constitucional.
Finalmente, os resultados devem ser traduzidos na linguagem curricular, na linguagem
que o professor usará na sala de aula. Não se trata aqui de sofisticar a apresentação dos
números, sínteses dos desempenhos dos alunos, mas de dar sentido pedagógico a estes
números. Cada escola tem o direito de saber o que fazer com seus alunos que não
aprenderam e como organizar desafios para os alunos que aprenderam o básico.
O Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE – nasceu com o propósito de
atender a todas estas dimensões e, portanto, gera informações detalhadas para serem
usadas por gestores, coordenadores pedagógicos, professores e sociedade de forma
geral.
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O SisPAE avaliará anualmente cerca de um milhão de estudantes em Língua Portuguesa e
Matemática, das redes estadual e municipal, nas zonas urbana e rural. Um projeto dessa
envergadura mostra a importância dedicada à melhoria da educação do Estado do Pará.
No entanto, as orientações oriundas dos resultados desse diagnóstico devem chegar ao
chão da escola, casas e entidades envolvidas nessa causa.
Entre as finalidades de um projeto de avaliação educacional de larga escala, como é
o SisPAE, ocupam lugar destacado os mecanismos de divulgação e disseminação dos
resultados da avaliação. A experiência tem mostrado o quão necessária é a apropriação
dos resultados dessas avaliações por todos os envolvidos no projeto educacional e pela
sociedade como um todo. E isso é cada vez mais decisivo quando o que se impõe é a
prestação de contas das ações governamentais à sociedade para dela obter, inclusive, o
aval e a parceria que fortalecem o projeto educativo de um país, estado ou município.
Nesse contexto, a iniciativa do SisPAE em fazer chegar aos professores e gestores da
educação básica paraense os resultados da avaliação que realiza, mediante a inclusão,
entre os seus diferentes produtos de comunicação, da Revista da Gestão Escolar e
das Revistas Pedagógicas do SisPAE, configura um atraente e inovador mecanismo de
comunicação de resultados de avaliação.
Atraente porque o formato revista possibilita escolhas na composição de artigos em diferentes cenários ou momentos de uma realidade educacional – local, regional ou nacional. Temas relevantes, destinados a atualizar e a fortalecer a formação em avaliação de
larga escala e, particularmente, sobre as inúmeras formas que ela oferece para a busca
de soluções que, em curto, médio e longo prazos, possam trazer efetiva melhoria de
um projeto educacional, podem ser selecionados de acordo com demandas específicas.
Quando isso se pratica em um projeto que avalia o estágio de desenvolvimento da educação básica de um estado, como o SisPAE se propõe a fazer, a atração é maior porque
as escolhas são feitas pelos que estão diretamente envolvidos na condução do projeto
educativo.
Inovador porque, a cada edição de uma revista, a flexibilidade para explorar novos métodos de análise, selecionar tendências para compor quadros diagnósticos ou organizar
programas de formação que contemplem efetivas demandas, dá significado aos resultados da avaliação, na mesma medida em que deles se pode explorar os impactos que
provocam na educação.
Os principais destinatários das Revistas Pedagógicas do SisPAE são os professores paraenses. No seu interesse em conhecer e utilizar, na sua prática de ensino, os resultados da
avaliação e a interpretação pedagógica que deles se pode fazer, reside uma das maiores,
senão a maior, força propulsora da melhoria educacional. A transformação que a escola
tem que realizar nos seus alunos começa na sala de aula. Requer absoluta clareza na
informação que ele tem sobre as condições de seu alunado, sobre os limites de suas capacidades, sobre os desafios que terão que ser vencidos e sobre os desafios que podem
ser propostos. Ao professor, cabe refletir sobre a sua realidade, tendo como referenciais
a identidade de sua turma e o direito à educação que a ela é garantido por lei.
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As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2014 são o mecanismo escolhido para fazer chegar
ao professor paraense, na linguagem que mais se aproxima daquela que marca e distingue a sua profissão, o resultado da avaliação que se apresenta primeiro em números.
Ao analisarem e explicitarem os resultados da avaliação, os artigos da Revista Pedagógica
permitem ao professor e à escola pensar seu processo de ensino-aprendizagem e sua
proposta pedagógica, com base em dados objetivos, obtidos em uma pesquisa de desempenho educacional isento e autônomo, por natureza. Mais do que isso, permitirão,
ao longo do tempo, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem da disciplina, em
cada ano/série avaliado. Acompanhamento esse que será possível graças à continuidade
de aplicação da avaliação e, sobretudo, à natureza do SisPAE, processo avaliativo externo, referenciado por uma matriz específica, que investiga o desenvolvimento de habilidades e competências para mobilizar conhecimentos adquiridos na escola.
Há algum tempo introduzi, no vocabulário da avaliação de larga escala, a expressão Devolutivas da Avaliação Educacional. As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2014 são exemplos
que materializam plenamente essa expressão. Por essa obediência, percebo que a minha
ideia está se tornando parte da cultura da avaliação da educação brasileira. Por isso, minha satisfação de escrever essa carta a você, professor paraense, leitor e autor da Revista
Pedagógica do SisPAE, e a obrigação de convidar e incitar a sua leitura.
José Francisco Soares
Presidente do INEP
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Introdução

O

SisPAE – Sistema Paraense de Avaliação Educacional é uma das iniciativas que integram o Projeto de Melhoria da Qualidade e Incremento da Cobertura da Educação
Básica no Estado do Pará, que espelha o esforço do governo do Estado do Pará na superação de fragilidades que restringem a evolução positiva das suas condições educacionais.
No âmbito desse marco geral, a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC executa o
Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE, concebido como uma avaliação educacional de larga escala, projetada para ocorrer continuamente, no período 2013-2016.
Avaliações educacionais em larga escala são, cada vez mais, instrumentos úteis para analisar a qualidade da educação, e esta é uma das principais razões que explicam a sua
adoção como política pública educacional. Avaliações educacionais em larga escala podem apontar diretrizes que orientem o desenvolvimento de políticas públicas capazes de
contribuir para a melhoria do desempenho escolar.
Entretanto, há que chamar a atenção para alguns aspectos essenciais à realização bem
sucedida de um projeto de avaliação educacional de larga escala. E é esse o propósito
desse artigo introdutório. Não se pretende aqui esgotar o assunto. O que se deseja é
abordar um dos aspectos que garantem a caracterização do SisPAE como uma avaliação
educacional de larga escala e os desdobramentos dessa garantia na execução do projeto.
Trata-se de explorar o significado de seus objetivos, tendo em conta que todo projeto de
avaliação educacional de larga escala precisa ter seus objetivos claramente definidos, tornando possível a sua realização bem sucedida. A clareza dos objetivos determina como
a avaliação é realizada, que informações são coletadas, e como seus resultados serão
relatados. A quem serão endereçados esses relatos. Na definição dos objetivos, haverá
que enfatizar que a principal tarefa da escola é a construção do conhecimento.
O SisPAE tem como objetivo consolidar um instrumento de análise para subsidiar ações
da SEDUC e das Prefeituras como política pública de estado de natureza sistêmica e
ainda, com a meta de ampliar os indicadores do IDEB em 30% até 2017 estabelecidos
no Pacto pela Educação do Pará.1

Quando ao SisPAE, enquanto sistema de avaliação educacional, se atribui a função de
instrumento de análise para subsidiar ações de órgãos executivos de governo, está posto,
com clareza, que haverá que produzir informações fidedignas e precisas do resultado
do processo de construção do conhecimento. Quando àquela função se associa a ampliação do Ideb, um indicador que sintetiza informações de desempenho em exames
padronizados com informações sobre rendimento escolar (taxa média de aprovação dos
estudantes na etapa de ensino), desenha-se o tipo de informação que haverá de ser
coletada na avaliação de larga escala. Portanto, no que se refere à clareza de objetivos, o
SisPAE preenche plenamente os requisitos. Haverá que coletar informações sobre o desempenho escolar, em exames padronizados. De fato, as edições do SisPAE 2014, 2015
e 2016 avaliarão de forma universalizada todas as escolas da rede estadual de ensino e
seus anexos e escolas da rede municipal (por adesão), localizadas nos 144 municípios
do Estado do Pará, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e em hábitos de
estudos, por intermédio da aplicação de instrumentos cognitivos junto aos alunos e de
instrumentos contextuais (questionários) junto aos diretores, especialistas em educação,
professores e alunos. Além disso, serão fornecidas possibilidades de a comunidade escolar manifestar-se sobre a infraestrutura de trabalho, sobre o clima escolar e sobre a
comunidade na qual a unidade escolar está inserida, e das boas práticas pedagógicas.
1 Proposta Técnica para o SisPAE. FORMULÁRIO TEC – 4. Descrição do Enfoque Técnico e Metodológico, do Plano de Trabalho e sua Organização e da
Dotação de Pessoal para a Execução dos Serviços. Fundação VUNESP. São Paulo, 2014.
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É oportuno salientar que, na aplicação de instrumentos cognitivos junto aos alunos, a
definição precisa das expectativas de aprendizagem é fundamental para garantir a legitimidade e a continuidade da avaliação. As avaliações educacionais de larga escala, são
pautadas por matrizes de referência, que indicam o que deve ser avaliado para cada área
do conhecimento e etapa de escolaridade e não se limitam à aferição de conhecimentos
adquiridos, mas investigam o desenvolvimento de habilidades e competências que os
alunos desenvolvem para mobilizar aqueles conhecimentos na resolução de problemas.
As matrizes de referência não são currículos, mas recortes que com eles guardam estreita relação.
Uma Matriz de Referência de Avaliação pode ter muitas finalidades. A mais importante
delas é o seu poder de sinalização das estruturas básicas de conhecimentos a serem construídas por crianças e jovens por meio dos diferentes componentes curriculares em cada etapa
da escolaridade básica.2
Para o SisPAE 2014 foram elaboradas matrizes de referência em Língua Portuguesa e
Matemática, que contemplam as habilidades consideradas essenciais em cada etapa do
ensino básico avaliadas. Para selecionar as competências e habilidades que compõem as
matrizes de referência de cada área, para os níveis de ensino que são avaliados, o SisPAE
baseou-se na Matriz de Referência do Saeb e nos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Em relação às matrizes do SispAE, é importante registrar que elas foram elaboradas para
atender à avaliação de um conjunto de anos/séries mais amplo que aqueles apresentados nas Matrizes de Referência de Avaliação do Saeb/Prova Brasil e outros sistemas de
avaliação de larga escala conhecidos.(Anexo I).
Tendo sido delineados os elementos essenciais sobre como a avaliação é realizada e
quais informações são coletadas, trata-se a seguir de como seus resultados serão relatados e a quem serão endereçados esses relatos.
Em geral, resultados de avaliação são apresentados na forma de relatórios,destinados a
públicos distintos. Aqui reside um dos maiores desafios da avaliação de larga escala, que
é o de fazer com que diferentes públicos se tornem usuários do sistema de informações
gerado pela avaliação, e que, a partir dele, julguem, decidam e ajam.
Consideradas essas condições, os relatórios de avaliação devem explicitar em que contexto foram produzidos as informações, os procedimentos e metodologias adotadas na
análise dos resultados, demonstrando ao leitor a capacidade da avaliação em aferir a
eficácia diferencial dos programas de educação operados nas escolas e, em que limites
eles atendem aos objetivos fixados para a educação. Mais do que isso: a avaliação tem
que ser capaz de fornecer à sociedade, ao educador, ao legislador e ao gestor escolar,
diagnóstico de pontos fortes e fragilidades dos processos educativos.
Em síntese, da correta divulgação de resultados, depende o julgamento da utilidade e a
aceitação da avaliação como mecanismo que subsidia intervenções que levam à transformação e à democratização da educação, em suas dimensões de acesso, permanência e
qualidade.
O impacto da avaliação é medido em termos de quem utiliza os seus resultados. Nesse
sentido, é imprescindível o envolvimento dos professores na utilização de resultados da
avaliação para compreender a realidade de sua comunidade escolar e modificar a sua sala
de aula. É desse envolvimento que emergem respostas a questões tais como: É este o
programa educacional que atende os propósitos para os quais se destina? Que relações
2 Matrizes de referência para a avaliação SARESP. Documento básico. SEE, 2009. pág. 9.
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ele estabelece com os compromissos de melhoria da qualidade do ensino anunciados
nas políticas educacionais formuladas no âmbito dos estados? Em que níveis serão necessárias e mais efetivas as ações de melhoria da qualidade educacional?
Daí o papel decisivo das revistas pedagógicas do SisPAE, organizadas com a finalidade
de oferecer aos professores e gestores de escolas, o diagnóstico do estágio de desenvolvimento do processo educacional que vem sendo executado nas escolas públicas pa
raenses. Por isso, são apresentados por disciplina e nível de ensino, e incluem resultados
gerais da disciplina que demonstram os resultados alcançados pelo sistema, permitindo
uma primeira reflexão sobre o estágio de desenvolvimento do aprendizado.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE são endereçadas aos professores e técnicos educacionais, que nelas encontram dados, análises, comentários e sugestões relativas aos
resultados e ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem da disciplina,
em cada ano/série avaliado. Nos próximos anos, graças à periodicidade de aplicação da
avaliação, será possível também o acompanhamento do processo educacional mediante
a verificação de que habilidades e competências entre as propostas para cada etapa de
ensino-aprendizagem escolar encontram-se em efetivo desenvolvimento entre os alunos. Essa análise, baseada nas respostas dos alunos, compõe diagnóstico que subsidia o
planejamento de atividades pedagógicas e a melhoria da prática de ensino.
As revistas pedagógicas do SisPAE 2014 estão organizadas em quatro seções:

1. Dados Gerais, apresentando informações básicas sobre o SisPAE 2014, os instrumentos utilizados no processo de avaliação e sua abrangência.

2. Resultados do SisPAE 2014, relatando os resultados gerais da disciplina objeto

da revista. A partir da próxima edição do SisPAE, haverá também o registro de estudos de comparação de resultados das diferentes edições do SisPAE, inclusive com
outras avaliações nacionais de larga escala.

3. Análise Pedagógica e Interpretação dos Resultados, são abordados, na

disciplina da revista, aspectos pedagógicos envolvidos na avaliação. Sua essência
está na análise do desempenho do alunado e na apresentação, análise e discussão
pedagógica de exemplos de itens selecionados das provas aplicadas. Em relação à
expressão “itens selecionados”, é importante lembrar que os exemplos possuem
propriedades estatísticas que permitem classificá-los como questões que descrevem
a habilidade investigada e discriminam os grupos de alunos com menor e maior desempenho na prova. Dadas essas qualidades, são itens que representam muito bem
os diferentes estágios de proficiência dos alunos participantes da avaliação. Por isso,
são úteis para identificar pontos fortes e fragilidades do processo educacional.

4. Contribuição da Avaliação ao Trabalho Pedagógico, reúne textos elabo-

rados por especialistas de área em parceria com professores paraenses, que focalizam estratégias às quais o professor pode recorrer para implementar o seu trabalho
pedagógico. A temática escolhida pelos autores emerge exatamente da análise dos
resultados das provas e da identificação de importantes fragilidades na aprendizagem.
Será muito importante conhecer até que ponto essas sugestões atendem às demandas dos professores e efetivamente contribuem para a transformação de sua prática
pedagógica.
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Dados Gerais
1.1. SisPAE 2014 – Abrangência e Participação
O SisPAE 2014 envolveu a participação de alunos, professores e diretores de 4.074 escolas públicas, distribuídas
em 144 municípios paraenses. São 886 escolas estaduais, 3.180 são escolas municipais e 8 casas familiares rurais.
Da previsão inicial de 807.393 mil alunos, participaram da avaliação de 2014, 583.823 alunos, qual seja, a avaliação
envolveu 72,3% do alunado das escolas públicas estaduais e municipais. A tabela seguinte reúne os dados da participação de alunos por ano/série avaliados, no segundo dia da avaliação.
Tabela 1. Participação de Alunos no SisPAE 2014
Ano Série

Previstos

Presentes

Em %

4º ano EF

136.360

115.550

84,7

5º ano EF

144.400

117.140

81,1

7ª série EF

112.641

86.962

77,2

8ª série EF

98.552

75.372

76,5

1ª série EM

133.697

80.064

59,9

2ª série EM

97.757

58.684

60,0

3ª série EM

83.986

50.051

59,6

807.393

583.823

72,3

Total

1.2. Instrumentos do SisPAE
A avaliação educacional em larga escala tem como principal objetivo analisar a qualidade da educação, trazendo
informação para orientar pedagógica e politicamente ações e políticas públicas para a melhoria da qualidade de um
sistema educacional.
Para compreender e utilizar com qualidade os resultados de uma avaliação educacional em larga escala, além do
investimento em políticas de formação de professores nessa área, a divulgação dos dados de forma contextualizada
com cada realidade escolar é imprescindível.
A avaliação do SisPAE alinha-se a essas diretrizes e nesse sentido utiliza instrumentos que lhe permite a coleta das
informações sobre o desempenho escolar envolve a aplicação de


provas que aferem o desenvolvimento das habilidades cognitivas dos alunos em diferentes momentos da trajetória escolar; e



questionários contextuais aos alunos, professores e equipes das unidades escolares, com o objetivo de obter
dados sobre o perfil socioeconômico do aluno e a sua trajetória escolar, as características da turma, a gestão e a
infraestrutura da escola e o perfil dos professores.
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1.2.1. Provas
Nas avaliações do SisPAE são utilizados itens de múltipla escolha, compostos de enunciado, que pode vir acompanha
do de texto, imagem, figura e outros recursos de contextualização; comando, que configura a tarefa que está sendo
solicitada ao aluno, alternativas de resposta, apresentando opções em que apenas uma é correta e as outras se
referem a raciocínios possíveis. Na composição das provas do SisPAE 2014 foram utilizados:


itens elaborados com base nas habilidades indicadas nas Matrizes de Referência da Avaliação,



itens comuns com o Saeb/Prova Brasil, como mecanismo para assegurar a comparabilidade tanto entre os resultados do SisPAE quanto com os resultados da avaliação nacional. Por isso são chamados itens de ligação.

Os alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental foram avaliados, censitariamente, por 77 questões objetivas de
Língua Portuguesa e 77 questões objetivas de Matemática.
Os alunos da 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e os alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, foram avaliados
por 91 questões de Língua Portuguesa e Matemática.
Utilizando a metodologia de Blocos Incompletos Balanceados – BIB, as provas foram organizadas em cadernos. Para
o 4º e 5º ano do Ensino Fundamental, cada caderno de prova, em cada disciplina, foi organizado com 22 itens. Para
a 7ª e 8ª séries do Ensino Fundamental e a 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio, cada caderno de prova foi estruturado com 52 itens, sendo 26 de Língua Portuguesa e 26 de Matemática. No total, foram compostos 162 diferentes
cadernos de provas.

O modelo de prova utilizado no processo de avaliação do SisPAE permite que os itens
avaliados sejam divididos em subconjuntos chamados “blocos”, organizados em grupos
de diferentes combinações, permitindo uma abrangência significativa do conjunto de habilidades previsto para a disciplina do respectivo ano/série avaliado. Cada combinação resulta em cadernos de provas para cada ano e disciplina: Língua Portuguesa e Matemática.

Para ilustrar essas afirmações é apresentada, como exemplo, uma visão qualitativa da distribuição de questões com
a indicação das habilidades avaliadas em cada um dos 21 cadernos da prova Língua Portuguesa do 5º ano do Ensino
Fundamental, mostrando que das as 15 habilidades de Língua Portuguesa previstas na Matriz de Referência para esse
ano,14 foram incluídas na prova. A figura põe em evidência que é o conjunto que resulta dos 21 cadernos – e não
do aluno, único caderno, que possibilita a avaliação das habilidades previstas para o ano/série.
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Figura 1. Visão Qualitativa da Prova de Língua Portuguesa
5º ano do Ensino Fundamental – SisPAE 2014
Habilidade

Caderno de Prova
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

LPA01
LPA02
LPA03
LPA04
LPA05
LPA06
LPA07
LPA08
LPA09
LPA10
LPA11
LPA12
LPA13
LPA14
LPA15

Um outro aspecto importante que deve ser considerado na composição de uma prova para avaliação de larga escala, é a relação entre o número de questões propostas na prova, por habilidade, e o número de habilidades definidas
na matriz que referencia a avaliação. Para exemplificar, tome-se o 5º ano do Ensino Fundamental de Matemática,
no SisPAE 2014.
A matriz de referência da avaliação de Matemática do 5º ano, proposta para o SispAE 2014 está apresentada a seguir.
Como se pode observar, a matriz descreve 25 habilidades associadas aos 4 temas de conteúdos trabalhados em
Matemática na educação básica, quais sejam: Números, Aritmética e Álgebra, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas
e Tratamento da Informação. Nela também se pode constatar na distribuição do número de habilidades por tema,
a maior participação de Números, Aritmética e Álgebra e Grandezas e Medidas. É de esperar que a prova se ajuste
a esse perfil.
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Matriz de Referência da Avaliação de Matemática SisPAE 2014 – 5º Ano do Ensino Fundamental

Tratamento da
Informação

Grandezas e Medidas

Espaço e Forma

Números, Aritmética e Álgebra

Tema
(CA)

20

Habilidade

Descrição

MPA 01

Identificar a localização de números naturais na reta numérica.

MPA 02

Relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração.

MPA 03

Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.

MPA 04

Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados
(parte/todo, quociente, razão).

MPA 05

Identificar sequências numéricas.

MPA 06

Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.

MPA 07

Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.

MPA 08

Resolver problemas que envolvam a adição ou a subtração de números naturais, em si
tuações relacionadas aos seus diversos significados.

MPA 09

Resolver problemas que envolvam a multiplicação e a divisão de números naturais, especialmente em situações relacionadas à comparação entre razões e à configuração retangular.

MPA 10

Identificar a localização de números racionais representados na reta numérica.

MPA 11

Resolver problemas que utilizam a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.

MPA 29

Descrever a localização e a movimentação de pessoas ou objetos no espaço, em diversas representações gráficas, dando informações sobre pontos de referência e utilizando o
vocabulário de posição.

MPA 30

Identificar formas geométricas tridimensionais como esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide,
paralelepípedo ou, formas bidimensionais como: quadrado, triângulo, retângulo e círculo.

MPA 31

Identificar a ampliação ou redução de uma dada figura plana.

MPA 32

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

MPA 40

Identificar horas e minutos, por meio da leitura de relógios digitais e de ponteiro.

MPA 41

Reconhecer unidades de medida usuais de comprimento, de superfície, de capacidade, de
tempo e de temperatura.

MPA 42

Reconhecer e utilizar, em situações-problema, as unidades usuais de medida de tempo: dia,
semana, mês e ano.

MPA 43

Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.

MPA 44

Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/
cm/mm, kg/g/mg, L/mL.

MPA 45

Resolver problemas que envolvam o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em
malhas quadriculadas.

MPA 46

Resolver problemas que envolvam o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas,
desenhadas em malhas quadriculadas.

MPA 47

Calcular áreas de polígonos de diferentes tipos, com destaque para os polígonos regulares.

MPA 58

Ler informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (especialmente gráficos de
colunas).

MPA 59

Interpretar informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (particularmente gráficos de colunas) para resolução de problemas.

Matemática \ Ensino Fundamental

A tabela e o gráfico seguintes reúnem informações sobre o perfil da prova de Matemática do 5º ano EF no SisPAE
2014 e mostra o seu ajuste à matriz de avaliação.
Tabela 2. Composição da Prova de Matemática – 5º ano do Ensino Fundamental
SisPAE 2014
Habilidade
Matriz

Tema

Prova

Número

%

Número

%

11

44

36

47

Espaço e Forma

4

16

15

19

Grandezas e Medidas

8

32

20

26

Tratamento da Informação

2

  8

6

  8

25

100

77

100

Números, Aritmética e Álgebra

Total

Gráfico 1. Correspondência entre o número de habilidades por tema na
Matriz de Referência da Avaliação e o número de itens da prova (Em %)
Matemática – 5º Ano EF
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1.2.2. Questionários de Contexto
A edição 2014 do SisPAE incluiu coleta de informações sobre as características dos alunos de todos os anos/séries
avaliados, bem como dos professores, diretores e das escolas, com o objetivo de traçar o perfil dos respondentes
e coletar dados para uma análise mais detalhada dos fatores associados ao desempenho escolar. Para tanto, foram
aplicados questionários aos alunos bem como aos professores e aos diretores das escolas.
Uma das razões da relevância desse tipo de estudo é o fato, largamente conhecido em pesquisas educacionais, de
que o desempenho em testes de proficiência é, em grande parte, determinado por características individuais ou
contextuais dos alunos, sobre as quais as escolas exercem pouco ou nenhum controle, como, por exemplo, o nível
socioeconômico dos estudantes. Dessa forma, considerar apenas os resultados brutos de proficiência, sem levar
em conta essas variáveis contextuais, é um procedimento que pode ocasionar apreciações inadequadas acerca do
desempenho de alunos, escolas e demais instâncias educacionais. Esses possíveis desvios de apreciação ocorrem
porque, via de regra, os alunos não são destinados aleatoriamente às escolas, tendendo, antes, a frequentar instituições dentro das quais se assemelham mais entre si do que com a população como um todo. Em suma, fatores extra
escola influenciam a proficiência dos estudantes, de forma que se faz necessário utilizar controles estatísticos a fim de
aferir mais adequadamente o efeito exercido pela escola sobre a aprendizagem.
A tabela seguinte anota os números relacionados à distribuição e coleta dos questionários no SisPAE 2014.
Tabela 3. Questionários de Contexto – SisPAE 2014
Público

Questionários distribuídos

Questionários respondidos

794.284

563.093

30.558

23.651

Diretores

  4.078

  3.726

Escolas

  4.058

   3.891

Alunos
Professores

Os resultados apurados nos questionários respondidos foram consolidados e organizados dando lugar a dois relatórios que apresentam a descrição e a análise de informações sobre as características dos participantes e das
escolas 3, e o estudo quantitativo detalhado da associação das principais características dos alunos, dos professores,
dos gestores e das escolas no desempenho escolar dos alunos que participaram do SisPAE 2014.4 A publicação
Estudos do SisPAE 2014: Perfi dos Participantes e Fatores Associados ao Desempenho Escolar contém, na íntegra,
os resultados e análises realizados com os questionários contextuais.

3 Barros, N.N.; Pereira, N. N. Martins, J. L. SisPAE 2014: CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES E ESCOLAS PARTICIPANTES. Fundação Vunesp. São Paulo, 2015.
4 Barbetta, P., Borgatto, A., Andrade, D. F. RELATÓRIO DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR – SisPAE 2014. Fundação Vunesp, São
Paulo, 2015.
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2.

Resultados do SisPAE 2014
para Matemática
A Tabela 4 apresenta as médias de proficiência em Matemática por anos/séries avaliados, da rede estadual e das
redes municipais no SisPAE 2014.
Tabela 4. Médias de Proficiência em Matemática – SisPAE 2014
Ano Escolar
4º Ano EF
5º Ano EF
7ª Série EF
8ª Série EF
1ª Série EM
2ª Série EM
3ª Série EM

Rede Estadual
N
11.498
15.637
24.995
24.289
80.385
58.823
50.158

Média
148,1
160,3
190,0
217,5
230,0
235,9
239,4

Redes Municipais
N
100.721
100.983
60.809
50.471
     52
     22
     18

Média
142,9
160,4
192,7
220,6
232,7
245,7
270,3

Estado do Pará
N
112.219
114.575
85.804
74.760
80.437
58.845
50.176

Média
143,4
160,3
191,9
219,6
230,0
235,9
239,4

2.1. Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SisPAE
Os resultados de proficiência dos alunos são a síntese numérica de suas capacidades de mobilizar conhecimentos
adquiridos na escola para resolver problemas. Trata-se do resultado puro e simples da aplicação da Teoria de Resposta ao Item (TRI). Tendo em vista que um número diz muito pouco isoladamente, é essencial que seja atribuído,
para aquela síntese numérica, uma interpretação pedagógica que possibilite traçar um diagnóstico da aprendizagem
dos alunos em cada unidade escolar, município, estado, região ou nação.
As proficiências em Matemática, dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, da 7ª e 8ª series do Ensino
Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio Ensino, aferidas no SisPAE 2014, foram ancoradas nas mesmas
escalas métricas do Saeb.
Uma escala é uma maneira de medir resultados de forma ordenada. Uma escala de
proficiência é uma descrição das habilidades cognitivas desenvolvidas pelos alunos em
diferentes níveis de aprendizagem. Os pontos de uma escala de proficiência são obtidos
da aplicação do método estatístico de análise denominado Teoria da Resposta ao Item
(TRI), aos resultados de uma avaliação de larga escala.
Os pontos da escala do SisPAE foram agrupados em quatro níveis de proficiência – Abaixo do Básico, Básico,
Adequado e Avançado. Os intervalos de corte desses níveis foram estabelecidos a partir das expectativas de aprendizagem (conteúdos, habilidades e competências) estabelecidos para cada ano/série e componente curricular nos
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), e dos resultados do SisPAE 2014.
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Os quadros seguintes reúnem as informações sobre a classificação e a descrição dos níveis de proficiência no SisPAE
2014 bem como sobre os intervalos de pontuação que definem os níveis de proficiência de Matemática.
Quadro 1. Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência – SisPAE 2014
Nível de
Proficiência

Classificação
Insuficiente

Abaixo do
Básico

Os alunos, neste nível, demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, das habilidades e
das competências desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Básico

Os alunos, neste nível, demonstram domínio mínimo dos conteúdos, das habilidades e das
competências desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Adequado

Os alunos, neste nível, demonstram domínio pleno dos conteúdos, das habilidades e das
competências desejáveis para o ano/série escolar em que se encontram.

Avançado

Os alunos, neste nível, demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, das habilidades e das competências acima do requerido para o ano/série escolar em que se encontram.

Suficiente

Avançado

Descrição

Quadro 2. Níveis de Proficiência em Matemática – SisPAE 2014
Nível
Abaixo do Básico

4º EF

5º EF

7ª EF

8ª EF

1ª EM

2ª EM

3ª EM

< 160

< 175

< 200

< 225

< 235

< 250

< 275

Básico

160 a < 210 175 a < 225 200 a < 250 225 a < 300 235 a < 310 250 a < 325 275 a < 350

Adequado

210 a < 260 225 a < 275 250 a < 300 300 a < 350 310 a < 360 325 a < 375 350 a < 400

Avançado

≥ 260

≥ 275

≥ 300

≥ 350

≥ 360

≥ 375

≥ 400

O Gráfico 2 foi traçado com as médias de proficiência em Matemática no SisPAE 2014 por anos/séries avaliados, calculadas para o estado, constantes da Tabela 4, e com os pontos que representam o início do intervalo do
nível Básico no SisPAE. A representação permite apreciar o distanciamento das médias estaduais dos limites mínimos
do nível Básico, pondo em evidência o bom ajuste das médias do Ensino Fundamental e uma razoável defasagem
das médias do Ensino Médio.
É oportuno também registrar que os valores das médias de proficiência em Matemática apuradas no SisPAE 2104
significam, ao longo de 9 anos de escolaridade (do 4º ano EF à 3ª série EM), um ganho de proficiência da ordem de
92 pontos. No Quadro 2, as diferenças entre os pontos iniciais do nível Básico, para o conjunto de anos/séries é de
115 pontos e, se tomado o limite superior do nível Básico, são 190 pontos.
O Gráfico 3 reúne a distribuição percentual dos alunos do Estado do Pará, segundo os níveis de proficiência do
SisPAE.
Os dados aqui apresentados são gerais. Cada rede, cada escola, poderá refletir sobre a sua condição frente a esses
mapas. Nesse tipo de exercício, está a oportunidade de dimensionar em que limites irão equacionar seu planos de
melhoria e o avanço da aprendizagem.
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Gráfico 2. Médias de Proficiência por Anos/Séries
Matemática – Estado do Pará – SisPAE 2014

Gráfico 3. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Matemática
Estado do Pará – SisPAE 2014
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2.2. Interpretação Pedagógica da Proficiência no SisPAE 2014
Com base nos resultados de desempenho dos alunos na prova SisPAE 2014 e de acordo com as habilidades detalhadas nas Matrizes de Referência para Avaliação, foi desenvolvida a interpretação pedagógica de cada um dos pontos
da Escala de Proficiência do SisPAE.
A escala de cada disciplina é a mesma e, portanto, apresenta os resultados do desempenho dos alunos em todo o
percurso da Educação Básica. A Escala de Língua Portuguesa – Leitura é comum aos anos/séries avaliados no SisPAE
e de igual modo, a escala de Matemática. Cada escala descreve aquilo que os alunos sabem e são capazes de realizar
em relação às habilidades e competências avaliadas, conforme a Matriz de Referência para a avaliação do SARESP.
A interpretação da escala é cumulativa, ou seja, os alunos que estão situados em um determinado nível dominam
não só as habilidades associadas a esse nível, mas também as proficiências descritas nos níveis anteriores.

A interpretação pedagógica dos pontos e níveis de uma escala de proficiência é de fundamental importância na divulgação dos resultados das avaliações educacionais em larga
escala.
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3.

Análise Pedagógica e
Interpretação dos Resultados
3.1. Sobre a Análise de Itens
A leitura da presente revista e, mais especificamente, das análises dos itens nela apresentados, deve levar em
conta que, para cada item analisado, são apresentados dados estatísticos que possibilitam compreender melhor o
desempenho dos alunos nas habilidades avaliadas. Os resultados estatísticos obtidos com a aplicação dos itens são
informados em tabelas e gráficos, e podem ser interpretados na perspectiva pedagógica. Para tanto, é preciso que
se compreenda como os dados são apresentados e o que indicam ou sinalizam.
Na análise pedagógica, cada um dos itens será acompanhado de um gráfico no qual se indica a distribuição de respostas pelas alternativas, para três grupos de desempenho: grupos 1, 2 e 3. Considerando o total de itens de cada
prova, todos os alunos são elencados em ordem crescente segundo seu escore (número de acertos) nessa prova.
Aqueles de menor escore, perfazem cerca de 1/3 do total de alunos, constituem o Grupo 1, ou de menor desempenho; aqueles de maior desempenho, perfazem cerca de 1/3 do total de alunos, constituem o Grupo 3; os alunos
de desempenho intermediário, entre os Grupos 1 e 3, também perfazem cerca de 1/3 do total de alunos e constituem o Grupo 2. Deste modo, o número máximo de itens respondidos corretamente em cada um dos grupos de
desempenho varia nos diferentes anos/séries aqui considerados. No 4º e 5º anos do EF, a prova, para cada aluno,
foi constituída por 22 itens e, deste modo, no grupo de maior desempenho, o escore máximo é de 22. Para a 7ª e
8ª séries do EF e 1ª, 2 ª e 3ª séries do EM, a prova apresentou 26 itens. Nas provas SisPAE 2014, tem-se a seguinte
distribuição de número de acertos por grupo:

Turmas

Grupo 1

Grupo 2

Grupo 3

Nº acertos

Nº acertos

Nº acertos

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

4º ano EF

0

5

6

8

9

22

5º ano EF

0

5

6

8

9

22

7ª série EF

0

7

8

11

12

26

8ª série EF

0

8

9

11

12

26

1ª série EM

0

5

6

7

8

26

2ª série EM

0

5

6

8

9

26

3ª série EM

0

5

6

8

9

26

Os itens que serão apresentados como exemplos estarão acompanhados por uma tabela que apresenta suas propriedades estatísticas como nível de dificuldade e de discriminação. O nível de dificuldade (DIF) é obtido a partir da
porcentagem de respondentes que acertaram o item. Já o nível de discriminação (DISC) é obtido a partir da diferença de desempenho (percentual de acerto) no item entre o grupo de maior desempenho e o grupo de menor
desempenho. Quanto maior o índice, maior o nível de discriminação: o item é respondido acertadamente por uma
maior proporção de alunos que se situam no grupo de maior desempenho.
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Percentual
de Acerto

Classificação

Índice de
Discriminação

Classificação

> 0,80

excelente

inferior a 15%

muito difícil

0,79 – 0,60

ótima

16% a 35%

difícil

0,59 – 0,40

muito boa

36% a 65%

média

0,39 – 0,20

boa

66% a 85%

fácil

0,19 – 0,10

fraca

maior que 85%

muito fácil

< 0,10

muito fraca

A tabela e o gráfico que acompanham cada item permitirão aos professores verificar o percentual de alunos que,
em cada grupo de desempenho, assinalou cada uma das alternativas do item. A partir da análise do contido na alternativa e do percentual de alunos que a assinalou, os professores poderão fazer algumas considerações acerca da
aprendizagem do conteúdo e da consolidação da habilidade referente ao item. Algumas dessas considerações são
apresentadas junto ao item, mas a experiência acumulada pelos professores em sala de aula irá permitir que façam
diagnósticos mais amplos a partir dos resultados que lhes serão apresentados.
Segue um exemplo da tabela e do gráfico que acompanham os itens, com indicação de seus componentes:

Cada uma das linhas do gráfico representa uma das alternativas, e cada ponto distribuído no eixo horizontal, um
grupo (inferior, intermediário e superior, respectivamente, da esquerda para a direita). Desta forma, um item que
tem um desempenho coerente entre os alunos dos grupos inferior e superior terá sempre o gabarito representado
por uma linha ascendente – como ocorre no gráfico acima: a barra vermelha, representativa da alternativa correta
B, tem seu ponto inicial, no grupo inferior, em um nível inferior ao próximo ponto, do grupo intermediário, que,
por sua vez, está abaixo do ponto final, do grupo superior. Tem-se, ainda, que para o grupo inferior, o ponto inicial
das alternativas incorretas é sempre superior ao do grupo superior, formando uma linha decrescente. Além disso, é
interessante observar como o gráfico mostra, visualmente, a distribuição da escolha das alternativas incorretas pelos
diferentes grupos: por exemplo, é possível visualizar como um percentual muito pequeno do grupo superior escolheu como resposta os distratores ao invés do gabarito. De forma resumida, o gráfico possibilita ver de forma rápida,
na medida em que é possível interpretar as informações presentes, o comportamento dos alunos dos diferentes
grupos no momento de escolher a resposta correta.
Cada item analisado será acompanhado de tabela e gráfico similares aos apresentados neste item, e as análises pedagógicas levarão em conta essas informações.
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3.2. Itens da Prova do 4º Ano do Ensino Fundamental
Exemplo 1
A escrita 1 + 1 relaciona-se a uma das representações abaixo. Assinale-a:
2
(A)

(B)

(C)

(D)
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Comentário
O item explora a habilidade de identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados (parte/todo, quociente, razão), descrita na Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014, abordada em uma
situação-problema em que se solicita que o aluno relacione um número racional a uma figura. Neste caso, uma figura
inteira e mais uma metade corretamente descrita na opção B. Apesar de ser a opção de aproximadamente 75% dos
alunos do grupo de maior desempenho e metade do grupo intermediário, não sugere que o conceito está plenamente
compreendido pois, apenas 52% dos alunos responderam corretamente a questão proposta.
A alternativa A, mais respondida pelo grupo de menor desempenho, pode configurar um atrativo para alunos que não
compreendem o conceito e optam por um tipo de figura que mais aparece nas aulas de fração. Já as alternativas C e D
não apresentam significativa importância para os grupos.
O professor deve variar as figuras para representar geometricamente os números racionais, utilizando não apenas relação
parte-todo, mas também a forma unitária. É preciso valorizar as operações com números racionais seja na forma fracionária ou decimal assim como é feito com números naturais.
Exemplo 2
O resultado da operação

1 412 + 569

é:

(A) 1 971.
(B) 1 981.
(C) 1 982.
(D) 2 081.

Comentário
O item está associado à habilidade de calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais, conforme
descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. A presente situação-problema, trata da adição de dois
números naturais formados por até quatro algarismos, com reserva. O que pode ser resolvido de várias maneiras. A mais
utilizada é armar a conta e resolver

Também é possível resolver adicionando as unidades depois as dezenas, em seguida as centenas e finaliza com as dezenas
de milhares.

A questão teve índice de acerto abaixo de 50% (43,1% no total, e em torno de 60% no grupo de maior desempenho),
isso indica que esse conceito ainda não está consolidado na maioria dos alunos.
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A opção pela alternativa A sugere que os estudantes aplicam o algoritmo da adição, mas sem realizar o reagrupamento de
unidades em dezenas. Já a alternativa C traz um resultado com erro na soma das unidades e foi a segunda mais apontada
no grupo de menor desempenho. A segunda opção mais apontada pelos alunos foi a alternativa D (maioria no grupo 1 e
segunda mais assinalada nos grupos 2 e 3), que indica um duplo reagrupamento tanto das dezenas quanto das centenas.
Para além do ensino que prioriza o “armar” a conta, juntar as unidades, usar o “vai um” para agrupa-las em dezenas, as
dezenas em centenas, e assim sucessivamente. Os alunos, primeiramente precisam compreender a adição como um processo de decomposição dos termos de cada uma das parcelas envolvidas na operação, para então, proceder com a adição
das ordens e compor o resultado final.

Após a compreensão desse processo, cabe ao professor propor a adição com reserva para três ou mais números, além de
propor o reagrupamento em outras classes como centenas, unidades e dezenas de milhares, entre outras. Além disso, o
professor deve adaptar o processo de decomposição para outras operações fundamentais da matemática.
Exemplo 3
O gráfico a seguir representa o desempenho de 4 candidatos na campanha eleitoral em 3 meses de campanha. Analisando o gráfico, pode-se considerar que o desempenho do candidato A foi
5
4
3
2
1
0
candidato A

candidato B

candidato C

candidato D

(A) melhor do que todos os outros candidatos.
(B) pior do que todos os outros candidatos.
(C) pior do que os candidatos C e D.
(D) melhor do que os candidatos B e C.
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Comentário
Este item analisa a leitura e interpretação de dados em um gráfico de colunas, e afere a habilidade de interpretar informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (particularmente gráficos de colunas) para resolução de problemas,
conforme descreve a Mariz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
Nesta questão, o aluno deve comparar os resultados entre os candidatos e assinalar a alternativa que estabelece a relação correta entre o desempenho do candidato A e dos demais.
Para isso visualiza no gráfico as colunas dos candidatos e verifica visualmente que o candidato A só é melhor que os candidatos B e C. Mas essa alternativa foi pouco apontada pelos alunos dos grupos de menor desempenho (apenas 24,8%)
e intermediário (com 40,1%). Em contrapartida, mais de 60% dos respondentes do grupo de maior desempenho acertaram o item. De todo modo, apenas 44,4% dos alunos, isto é, menos da metade obteve sucesso neste item. Situação
que não se altera muito quando o item é apresentado para alunos do 5° ano EF (Questão 62), pois os resultados obtidos,
em torno de 49%, apontam que mesmo um ano a frente não há significativa aprendizagem do referido conceito.
Dentre as alternativas propostas a que têm alunos atraídos em todos os grupos, é a alternativa A, principalmente no
grupo 1 que teve maior indicação, o que sugere que os respondentes apresentam dificuldades na leitura de um gráfico
de colunas. As alternativas B e C, sugerem que alunos podem trocar dados do enunciado, por exemplo, confundindo o
candidato A com o candidato B.
Um trabalho voltado para representar situações do cotidiano do aluno pode suscitar um ambiente que promova tanto a
confecção de um gráfico, quanto a aquisição da habilidade de leitura e interpretação, como por exemplo: Dia que chove
e dia que não chove, mês de aniversário dos integrantes da sala. Jogar uma moeda ou um dado e representar os resultados em gráfico de colunas com tampinhas de refrigerante espetadas em palito de churrasco, entre outras.
A adição dos valores apresentados no gráfico proporciona maior complexidade para a atividade. Outra proposta é variar
a imagem utilizando gráfico de colunas ora em 2D, ora em 3D.
Exemplo 4
Na sequência numérica abaixo, cada letra representa um número.
200 — 210 — 220 — 230 — 240 —

K

O número representado pela letra P na sequência é:
(A) 300.
(B) 290.
(C) 280.
(D) 250.
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Comentário
O item avalia habilidade de identificar sequências numéricas, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do
SisPAE 2014, e explora a complementação de uma sequência de razão igual a 10 unidades (não informada no enunciado), na qual o aluno soma dez em cada letra chegando à resposta correta – alternativa A. Outra maneira de resolver
seria contar as letras e multiplicar por 10 e então somar o resultado com 240, ficando com nº letras 6 × 10 = 60 +
240 = 300.
Apesar de ser uma situação que envolve a soma de dezenas, apenas metade dos respondentes marcaram a opção
correta. É importante que o professor investigue se os seus alunos conseguiriam resolver o item caso a razão tivesse sido
informada no enunciado. Desse modo, é possível verificar se a dificuldade encontrada está associada aos cálculos necessários para obter o valor da letra P ou na identificação da razão da sequência.
As alternativas B e C não atraíram os alunos de forma significativa, mas a opção D foi a mais escolhida no grupo de
menor desempenho e a segunda nos outros grupos, o que pode indicar que os alunos não compreenderam o enunciado,
já que indicaram o próximo valor da sequência ao invés do solicitado.
Os professores podem propor situações que envolvam contagens de forma crescente e também decrescente, variando as
razões: de dois em dois, de três em três, de cinco em cinco, entre outras possibilidades, informando-as ou não conforme
necessidade apresentada pela turma.
Exemplo 5
Para chegar à casa do Beto, o ônibus deve seguir em frente e virar em qual rua?

Beto
Alice

Henrique

Lucas

Fábia
Mário

(A) Virar na segunda rua à direita.
(B) Virar na segunda rua à esquerda.
(C) Virar na terceira rua à direita.
(D) Virar na terceira rua à esquerda.
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Comentário
O item pretende avaliar habilidade descrever a localização e a movimentação de pessoas ou objetos no espaço, em
diversas representações gráficas, dando informações sobre pontos de referência e utilizando o vocabulário de posição,
conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. A situação-problema apresentada ao aluno
neste item é referente à localização de uma pessoa e a movimentação de um ônibus no espaço. Seguindo as orientações
do enunciado e observando a figura, o ônibus vai em frente até a terceira esquina e vira à esquerda. Ou ainda, o aluno
pode contar quantas ruas vai ter que passar para dobrar a esquerda e chegar à casa de Beto.
O item foi respondido corretamente por pouco mais de um terço dos alunos (37,8%) e a alternativa correta D somente
alcançou maioria no grupo de maior desempenho (58%) sendo a menos assinalada no grupo de menor desempenho
(15,7%).
O baixo desempenho dos grupos inferior e intermediário mostra que a habilidade não é dominada pelos estudantes destes
dois grupos. Esse resultado revela que tais alunos não têm o conceito de localização ou movimentação, ou ainda, de
direita e esquerda bem desenvolvidos.
Sugere-se que o aluno investigue espaços conhecidos, por exemplo, a sala de aula de modo que o estudante forneça
informações necessárias para que ele identifique sua posição e a de seus colegas. Outra possibilidade é a realização de
um trabalho em conjunto com a disciplina de Educação Física, na qual os alunos poderão descrever sua movimentação
na quadra da escola, ou até com a utilização de pequenos esquemas/mapas para ele contar como ele faz para ir da sua
casa para a casa de um colega ou qualquer outro lugar conhecido, num primeiro momento, de fácil acesso.
Exemplo 6
Ricardo faz um curso de informática com duração de um semestre.

O curso que Ricardo faz dura
(A) 1 mês.
(B) 3 meses.
(C) 4 meses.
(D) 6 meses.
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Comentário
Este item afere a habilidade de reconhecer e utilizar, em situações-problema, as unidades usuais de medida de tempo:
dia, semana, mês e ano, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
A questão foi resolvida corretamente por apenas 30% respondentes, sendo a maioria destes pertencentes ao grupo de
maior desempenho. O item proposto solicitava ao aluno transformar um semestre em meses.
O aluno que optou pela alternativa A demonstra não ter conhecimento da duração de um semestre, o que é preocupante
pois a maior parte (40%) dos respondentes assinalaram essa opção. Já aqueles que optaram pela alternativa B ou C
demonstram saber que um semestre refere-se a mais de um mês, porém não sabem precisar quanto.
O item revela um quadro preocupante. É preciso trabalhar atividades que envolvam as medidas de tempo nas aulas de
Matemática, principalmente por ela ter um comportamento singular, que a difere das demais unidades de medida usuais,
já que suas unidades não se relacionam pela base 10.
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3.3. Itens da Prova do 5º Ano do Ensino Fundamental
Exemplo 1
Laura separou as roupas abaixo para escolher a que usará na festa de aniversário de sua amiga Bebel.

Escolhendo uma blusa e uma saia, Laura poderá se vestir de
(A) 3 maneiras diferentes.
(B) 4 maneiras diferentes.
(C) 7 maneiras diferentes.
(D) 12 maneiras diferentes.
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Comentário
Este item afere a habilidade de resolver problemas que envolvam a multiplicação e a divisão de números naturais, especialmente em situações relacionadas à comparação entre razões e à configuração retangular, conforme descreve a
Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. O item pede que o aluno indique de quantas maneiras diferentes
uma pessoa pode vestir-se dispondo para isso de três saias e quatro blusas.
O aluno pode escolher variar as blusas com cada saia, obtendo assim as 12 maneiras diferentes possíveis, proposta da
alternativa D.

Ou ainda, organizar em uma tabela de dupla entrada, conforme apresentado a seguir, totalizando 12 opções de vestimentas:

Os resultados da TCT apontam que apenas 10% dos alunos escolheram a resposta correta e que também foi a menos
escolhida em todos os 3 grupos de desempenho. O que demonstra claramente que os alunos não têm a habilidade desenvolvida adequadamente.
A alternativa de maior escolha entre os grupos é a opção A, e isto pode ser indicação de que os alunos relacionam uma
blusa a uma saia apenas. Essa ideia inicial se mostra equivocada quando se organiza uma estratégia para resolução de
situações com agrupamentos. Mesmo assim foi a preferência de quase metade dos respondentes (43,3%).
A escolha da alternativa B, sugere que houve a indicação da quantidade de blusas que seriam usadas sem considerar as
saias. Já a alternativa C pode ter sido atrativa para os que resolvem somar os itens de vestuário mostrados na imagem.
Situações como essas devem ser objeto de investigação nas aulas de matemática, cabendo ao professor propor situações
outras como a variação da quantidade de peças de roupas, ou ainda, a escolha de um tipo de sanduiche e um sabor de
refrigerante em uma lanchonete que ofereça variado cardápio, atividades estas que aprimoram o raciocínio garantindo
efetiva aquisição do conceito abordado.
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Exemplo 2
Observe a bandeira do Brasil:

O contorno externo da região verde tem a forma de um:
(A) círculo.
(B) quadrado.
(C) retângulo.
(D) triângulo.

Comentário
Este item afere a habilidade de identificar formas geométricas tridimensionais como esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide, paralelepípedo ou, formas bidimensionais como: quadrado, triângulo, retângulo e círculo, conforme descreve a Matriz
de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. Para isso, propõe-se uma questão que requer que o aluno reconheça e indique uma das figuras planas que está presente na bandeira brasileira. Por observação ou até por eliminação das opções
o aluno chega à resposta correta: alternativa C.
Mas, apesar de parecer um processo simples e de fácil resolução, os resultados não apontam isso, visto que a alternativa C só foi a mais escolhida no grupo de maior desempenho e por pouco mais da metade (54%) desses alunos. Em
contrapartida, a alternativa B teve resultados bastante expressivos nos três grupos de desempenho, atraindo metade
dos respondentes (50,2%) o que aponta para um problema de ensino a ser discutido com o professor, no qual os alunos
observam corretamente que a figura se refere a um quadrilátero, porém não conseguem diferenciar as características
entre o quadrado e um retângulo não quadrado.
Os demais distratores, as alternativas A e D, foram os que menos atraíram os alunos já que essas figuras estão no lado
interno da bandeira, diferentemente do que foi pedido no enunciado.
O trabalho com figuras planas na sala de aula deve extrapolar as atividades de identificação de figuras planas desenhadas no quadro, formadas apenas por linhas fechadas. É importante que o estudante reconheça as figuras presentes no
seu contexto sociocultural, contribuindo assim para um melhor desenvolvimento dessa habilidade.
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Exemplo 3
No desenho abaixo, você vê duas figuras, uma mais escura e maior e outra mais clara e menor.

A figura clara em relação à figura escura é uma
(A) ampliação, sendo duas vezes maior.
(B) ampliação, sendo três vezes maior.
(C) redução, sendo metade do tamanho.
(D) redução, sendo três vezes menor.

Comentário
O item afere a habilidade identificar a ampliação ou redução de uma dada figura plana, conforme descreve a Matriz de
Referência da Avaliação do SisPAE 2014, propondo ao aluno que relacione duas figuras em uma mesma malha quadriculada e identifique o tipo de relação entre elas. Isto é, se existe um processo de ampliação ou de redução entre ambas,
e ainda, qual o fator de proporcionalidade da referida ação.
Para resolver o item, o aluno precisa verificar que a figura clara é uma redução da figura escura e montar uma estratégia
de resolução que lhe permita identificar a resposta do problema.
Uma forma de resolver é observar os lados das duas figuras e identificar por meio de contagem dos quadradinhos de quanto foi
a redução. A parte superior da figura escura tem 6 quadradinhos, enquanto que a figura clara tem apenas 2. Logo o fator de redução
foi

. Portanto a figura clara é três vezes menor que a figura escura (alternativa D).

O aluno também pode pensar de modo inverso, observar que a parte superior da figura menor passou de dois para seis
na figura maior, logo houve um crescimento de dois para seis: 2 + 2 + 2 = 6, ou ainda, 2 x 3 = 6. Isto é, aumentou
de três vezes. Mas como não houve ampliação, e sim uma redução, pois a figura escura que é maior passou a ser a figura
menor e mais clara. Logo pode concluir que na verdade a figura escura sofreu redução de três vezes.
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As alternativas A e C foram as menos escolhidas nos três grupos. Individualmente não constituíram atrativos para os
respondentes. No entanto, quando juntamos os dois percentuais de escolha: 18,4% + 19% = 37,4%, temos um
resultado maior que o percentual de alunos que optaram pela alternativa correta que foi de 36,1%. O que pode ser o
indicativo de algum problema de ensino que necessita de investigação.
A alternativa B, teve maior escolha no grupo de menor desempenho, e foi a segunda mais escolhida nos grupos intermediário e superior, o que equivale a pouco mais de um quarto dos respondentes. Esses estudantes provavelmente
perceberam a relação existente entre as figuras, mas fizeram uma leitura equivocada do enunciado já que inverteram
a comparação que deveria ser feita.
Todos esses fatores sugerem a necessidade de uma intensificação do estudo de ampliação e, principalmente, de redução
de figuras de modo a consolidar a construção do conceito por parte do alunado.
Exemplo 4
Fabíola dispõe de 3 algarismos: 1, 8 e 9. Com eles, ela escreveu um número em que o 9 representa a ordem da unidade,
e o 8, a ordem da centena.
Esse número escrito por Fabíola é
(A) 198.
(B) 189.
(C) 819.
(D) 891.

Comentário
O item avalia a habilidade dos alunos em relacionar a escrita numérica às regras do sistema de numeração decimal. A
questão proposta foi respondida corretamente por pouco menos de um quarto dos alunos (21,8%) e o desempenho dos
três grupos demonstra que a habilidade não é dominada pelos respondentes.
A solução do problema perpassa pela compreensão da organização do nosso Sistema de Numeração Decimal (SND) no
qual temos pelas ordens, da esquerda para a direita, primeiramente as centenas (8), depois a dezena (1) e por fim as
unidades (9), ficando o número escrito como: 819.
As alternativas A e D foram assinaladas por mais alunos (35%) que a alternativa correta C. Mais interessante é o quadro
mostrado quando analisamos a alternativa B, que se tornou um atrativo pois está escrita da mesma maneira como os
algarismos foram apresentados no enunciado. E ainda denuncia uma provável falta de compreensão do SND por parte
dos alunos, afinal em todos os grupos a foi mais assinalada.
O problema expõe uma dificuldade em relação ao conceito matemático tratado, já que a proposta de colocar três algarismos na ordem pedida no enunciado mostra que esta não é uma atividade familiar aos estudantes do 4° e nem do 5°
ano na rede estadual paraense.
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Essa constatação é reforçada pelo fato do desempenho dos respondentes do 5º EF ser apenas 4,6 pontos percentuais
superior ao aproveitamento do 4º EF, ou seja, para esse assunto, um ano a mais de escolaridade refletiu em um ganho
ínfimo. Portanto cabe aos professores desenvolverem atividades que promovam uma efetiva compreensão do nosso sistema de numeração, ideia base para as quatro operações matemáticas discutidas nesse nível de ensino.
Exemplo 5
No momento em que o relógio da sala indicava o que se vê na figura, Marcos tratou logo de ligar a televisão, pois sabia
que seu desenho animado preferido iria começar.

O desenho que Marcos esperava ansiosamente começar iniciava às
(A) três horas em ponto.
(B) seis horas e quarenta minutos.
(C) dez horas e trinta minutos.
(D) onze horas em ponto.

Comentário
O item afere a habilidade de identificar horas e minutos, por meio da leitura de relógios digitais e de ponteiro, conforme
descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014, propondo uma situação-problema que solicita ao aluno
que identifique horas e minutos em um relógio de ponteiros. Sabendo que o ponteiro pequeno marca as horas e que este
já passou do número dez, então já pode concluir que são dez horas e alguns minutos. Olhando para o ponteiro grande
que marca os minutos, a criança pode somar de cinco em cinco em cada número indicado no relógio, como no exemplo
abaixo:
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Assim chega aos trinta minutos de hora, concluindo que são 10 horas e trinta minutos. Ou pode ainda multiplicar 6 vezes
cinco minutos e confirmar que é o mesmo resultado apontado na alternativa C. Foi a opção da maioria do grupo de maior
desempenho (68,7%), mas não a dos outros grupos de desempenho. Consequentemente, menos da metade de todos os
respondentes (46,6%) acertou o item.
As alternativas A e D juntas atraíram pelo menos um quarto dos que responderam o item, e outro quarto assinalou a
alternativa B, possivelmente invertendo as funções dos ponteiros demonstrando que a habilidade não está totalmente
consolidada entre os alunos. Cabe ao professor rever as atividades propostas e avaliar como os alunos estão construindo
esse conceito.

Exemplo 6
Em um jogo de tabuleiro, são utilizadas cédulas falsas de dinheiro. No começo do jogo, Carol recebeu 14 cédulas e as
organizou como se mostra abaixo.
100,00

50,00

10,00

5,00
1,00

Somando-se os valores de cada nota, Carol começou o jogo com um total de
(A) 166,00.
(B) 238,00.
(C) 250,00.
(D) 1 400,00.

Comentário
Esse item avalia a habilidade de resolver problemas que utilizam a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. A situação-problema solicita
a escrita do número que representa uma quantidade de cédulas do nosso sistema monetário. O aluno tem que associar
as quantidades de cédulas de cada valor e juntar os valores para obter o total das cédulas. O que pode ser representado
pela soma (expressão numérica)
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100 + 50 + 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 5 + 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 250
Outra forma de se obter o valor da soma das cédulas seria:
100 + 2 x 50 + 3 x 10 + 3 x 5 + 5 x 1 = 100 + 100 + 30 + 15 + 5 = 250
Os alunos que somaram os valores das cédulas apresentadas, ignorando a sua quantidade, assinalaram a alternativa A
e correspondem a 36,7% dos respondentes. Mais preocupante é o percentual de estudantes que marcaram as alternativas B ou D, que juntas correspondem a quase 30% dos estudantes, indicando que estes desconhecem o objeto de
estudo tratado na questão.
A alternativa correta foi marcada por somente um terço dos respondentes (33,2%) e mesmo no grupo de maior desempenho não alcançou 60%.
Neste item vê-se um exemplo prático de expressão numérica, objeto de estudo bastante utilizado nas aulas de matemática, mas que não atraem a atenção dos alunos por não serem estimulados a observar não só as propriedades dos
Sistema de Numeração Decimal (SND) nas operações apresentadas quanto de sua aplicabilidade em situação de jogo
ou de resolução de problemas apresentados aos alunos.
Investigações precisam ser implementadas nas salas de aula com o objetivo de compreender e também provocar reflexão
em nossos docentes para reorientação de suas práticas, visto que as atividades que possuem cunho prático não conseguem ser resolvidas pelos alunos da rede paraense de ensino.
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3.4. Itens da Prova da 7ª Série do Ensino Fundamental
Exemplo 1
Na figura a seguir, o raio da circunferência circunscrita ao hexágono regular é igual a 2 cm.
A
B
F

C
E
D

O perímetro, em centímetros, do hexágono ABCDEF é
(A) 6.
(B) 12.
(C) 16.
(D) 18.
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Comentário
Este item foi proposto para aferir a habilidade de resolver problemas que utilizam propriedades dos polígonos (soma de
seus ângulos internos, número de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares), conforme
descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
Para a resolução da questão é necessário que o aluno saiba que o perímetro é a medida do contorno de um objeto bidimensional, ou seja, nesse caso, a soma de todas as arestas do hexágono regular. O que implica em P = 6 . l, onde P é
o perímetro e l é a medida da aresta do hexágono regular. Ao analisar a figura nota-se que o hexágono é constituído por
seis triângulos equiláteros que, segundo sua classificação quanto aos lados, possuem lados com a mesma medida. De onde
segue, que a medida do lado do triângulo é a mesma medida do lado do hexágono regular. Além disso, o raio R da circunferência, neste caso, corresponde exatamente a medida das arestas do triângulo equilátero e, consequentemente, a medida
das arestas do hexágono, isto é, R = l = 2 cm. Portanto, o perímetro do hexágono é dado por P = 6 . 2 = 12 cm.
O item foi acertado por 49,6% dos alunos que fizeram o teste, sendo que apenas no grupo superior a alternativa correta
foi assinalada por mais de 50% dos respondentes. Em contrapartida, os alunos dos grupos inferior e intermediário apresentaram percentual de acerto inferior a 30% e 40%, respectivamente, o que sugere a necessidade de um olhar mais
atento para esses alunos, que provavelmente não assimilaram a habilidade requerida no item.
Analisando os distratores o que mais atraiu os alunos que fizeram o teste foi a opção A, podemos pensar que essa escolha se deve a figura possuir seis lados, e o aluno não fez a leitura correta da questão assinalando essa opção. Os demais
distratores são obtidos por meio de raciocínio não coerentes com as propriedades matemáticas da figura. Uma boa opção
de trabalho desse conteúdo envolve a construção e a manipulação de figuras planas obtidas com o auxílio de material
concreto.
Exemplo 2
Considere o seguinte triângulo ABC.

Sobre esse triângulo, pode-se afirmar, com certeza, que o lado AB mede
(A) 4 cm.
(B) 8 cm.
(C) 10 cm.
(D) 32 cm.
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Comentário
A habilidade que está sendo investigada neste item é descrita na Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014
como resolver problemas em diferentes contextos, que envolvam as relações métricas dos triângulos retângulos (Teorema
de Pitágoras).
Para a resolução da questão é necessário, primeiramente, que o aluno saiba identificar o tipo de triângulo quanto ao
ângulo. O aluno que possui essa habilidade desenvolvida notará que se trata de um triângulo retângulo, pois o ângulo
reto está explícito no desenho. Com isso, é possível utilizar o Teorema de Pitágoras para obter a medida faltante já que
as outras duas que compõe o triângulo são conhecidas. O Teorema de Pitágoras, dado por: a soma do quadrado das
medidas dos catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa, pode ser traduzido na seguinte relação matemática:
(cateto1)2 + (cateto2)2 = (hipotenusa)2
Sabendo que a hipotenusa de um triângulo retângulo é a aresta oposta ao ângulo reto e chamando de “x” a medida faltante, obtém-se:

O item foi acertado por 44,1% dos alunos que fizeram o teste. Se atentarmos para o gráfico das opções de respostas divididas nos três grupos de desempenho, podemos perceber que os alunos dos grupos intermediário e superior assinalaram
em maior número a alternativa correta frente as demais opções. Já no grupo inferior, a alternativa C foi a mais assinalada
por associarem visualmente, sem fundamento matemático, que a medida AB era igual a hipotenusa. Os demais distratores A e D, apontam, respectivamente, para equívocos na aplicação do teorema de Pitágoras e prováveis erros de cálculo.
É fundamental que a discussão sobre o Teorema de Pitágoras não se limite a memorização da fórmula e repetição de
cálculos com o triângulo sendo dado sempre em uma mesma posição, é preciso que o estudante perceba que triangulo
retângulo pode ser apresentado em diferentes posições, muitas vezes oriundas de rotações ou reflexões de um triângulo
mais comum. Isso é importante para que ele aprimore sua percepção e perceba que a hipotenusa será sempre oposta
ao ângulo reto do triângulo independentemente da sua posição.
Exemplo 3
A soma de dois números é – 30 e a diferença entre eles é igual a 4. Esses números são:
(A)
(B)
(C)
(D)
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–14 e –16.
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Comentário
O item aborda a habilidade de resolver sistemas lineares conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do
SisPAE 2014. A situação-problema requer solução de um sistema linear apresentado em linguagem materna. Ou seja,
o estudante precisa montar o sistema para então resolvê-lo. Seja x e y os dois números envolvidos no problema. Então
decorre das afirmações que

O aluno terá duas opções de resolução do sistema de equações formado.
i) método da substituição

Ao encontrar o valor de x na 2ª equação podemos substituir esse valor no lugar de x na primeira equação:
x + y = –30 → (4 + y) + y = –30 → 2y = –30 – 4 → 2y = –34 → y = –17
Voltando a equação inicialmente isolada, tem-se:
x = 4 + y → x = 4 + (–17) = 4 – 17 → x = –13
ii) método da adição
Ao somar as duas linhas o sistema obtém-se

Portanto,
2x = –26
x = –26 ÷ 2
x = –13
Voltando em uma das duas equações anteriores e substituindo o valor encontrado do x obtém-se o valor de y,
x + y = –30
(–13) + y = –30
y = –30 + 13
y = –17
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Vale ressaltar que, apesar de nem sempre ser uma opção viável sempre, o estudante poderia testar qual das alternativas
apresenta os números que satisfazem as condições impostas no enunciado. Desta maneira também é possível verificar
como estão as habilidades associadas a soma e subtração de números inteiros.
O percentual de acertos da questão foi de 36,7%, sendo que apenas no grupo de maior desempenho a alternativa
correta foi a mais assinalada frente as demais. Contudo, mesmo nesse grupo, o índice de acerto foi inferior a 50%, o
que sugere que essa habilidade exige maiores discussões e cuidados ao ser abordada na sala de aula, principalmente na
transição da linguagem materna para a linguagem algébrica.

Exemplo 4
A forma geométrica espacial que pode ser associada à planificação abaixo é

(A) um cilindro.
(B) uma pirâmide de base pentagonal.
(C) um prisma de base pentagonal.
(D) um paralelepípedo.
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Comentário
A situação-problema apresentada neste item relaciona-se à habilidade de identificar propriedades comuns e diferenças
entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as com as suas planificações, conforme descreve a Matriz de
Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
Esse item, acertado por pouco mais de 30% dos respondentes, trata da identificação de um sólido a partir da sua
planificação. Para obtenção da resposta correta, o respondente precisa observar que a figura não contém círculos e,
consequentemente, não pode se tratar de um cilindro, e nem triângulos, o que a impede de ser classificada de pirâmide,
independentemente da sua base. Logo, o aluno precisaria decidir entre um prisma de base pentagonal e um paralelepípedo, sendo a primeira opção a correta já que a planificação apresenta dois pentágonos, associados a base, e cinco
retângulos, referentes as laterais. A conclusão da alternativa C como a resposta correta também poderia ser obtida por
exclusão do paralelepípedo como sólido correspondente à planificação já que este é composto apenas de retângulos, fato
descartado a partir da planificação.
Ao analisar a distribuição das respostas fica evidente o estabelecimento de uma confusão dos alunos para obtenção da
resposta já que todos os distratores apresentaram percentuais próximo de escolha e juntos totalizaram quase 70% das
respostas dadas pelos estudantes. Além disso, apenas os alunos do grupo superior assinalaram em maior quantidade,
porém ainda inferior a 50%, a alternativa correta.
Costuma-se trabalhar na sala de aula a planificação de sólidos, ou seja, a partir da imagem do sólido desmontá-lo.
Contudo a situação traz uma proposta inversa, muitas vezes deixada em segundo plano nas aulas de geometria, porém
que contribui, e muito, para o aperfeiçoamento da percepção das características e propriedades dos sólidos geométricos.
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3.5. Itens da Prova da 8ª Série do Ensino Fundamental
Exemplo 1
Uma pesquisa de opinião foi realizada para avaliar a preferência por alguns jornais de TV transmitidos entre 10 e 11
horas. Os resultados obtidos estão representados no gráfico abaixo.

O jornal de menor preferência é o
(A) J.A
(B) J.B
(C) J.C
(D) J.D
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Comentário
Esse item, classificado como fácil para o grupo de respondentes, trata da identificação do menor valor em um gráfico de
colunas e é classificado como um item que afere a habilidade de ler informações e dados apresentados em tabelas ou
gráficos (particularmente gráficos de colunas), conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
A alternativa correta C foi assinalada por 72,7% dos alunos que responderam a questão. Alguns respondentes optaram
pelo distrator D, demonstrando com isso que eles se confundiram entre qual era a maior e qual era a menor coluna (preferência). Já os outros distratores, A e B, tiveram um percentual muito pequeno de escolha. O que sugere que tais alunos
apresentaram dificuldade em compreender tanto a situação quanto as informações apresentadas no gráfico. Percebe-se
que a tarefa é conhecida para a maioria dos respondentes, pois nos três grupos de desempenho a alternativa correta foi
a mais assinalada.
Vale ressaltar que é fundamento que o professor estimule seus estudantes, desde os anos/séries iniciais, a pensar e trabalhar com gráficos e tabelas (de jornais, revistas e outras fontes) com complexidades cada vez maiores para aumentar
as habilidades dos alunos.

Exemplo 2
Uma clínica de repouso tem 7 quartos com 2 leitos e 6 quartos com 4 leitos. O total de leitos na clínica é
(A) 38.
(B) 48.
(C) 58.
(D) 68.
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Comentário
A questão foi proposta para aferir a habilidade de resolver problemas com números racionais que envolvam as operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação), conforme descreve a Matriz de Referência da
Avaliação do SisPAE 2014.
Para resolver o problema, os estudantes precisam ter uma noção básica dos princípios multiplicativo e aditivo, isto e:
7 quartos com 2 leitos => 7 × 2 = 14 leitos
6 quartos com 4 leitos => 6 × 4 = 24 leitos
Total = 14 + 24 = 38 leitos
O item, acertado por 62,7% dos respondentes, teve a alternativa correta A como a preferida em todos os grupos de
desempenho, sendo que no grupo intermediário e superior o percentual de escolha foi superior a 60%. No entanto, para
o grupo de menor desempenho o índice de erro foi maior que o de acerto, sinalizando dessa forma, que o conceito precisa ser trabalhado um pouco mais nesta faixa, para que a assimilação por parte dos alunos, de modo geral, seja maior.
Resgatar com os alunos as diferentes ideias associadas às operações de adição e multiplicação é uma maneira de consolidar o conhecimento. Nesse item, a adição está relacionada a ideia de reunir ou juntar duas quantidades conhecidas;
enquanto a multiplicação é uma maneira eficaz de resolver adições que possuem parcelas iguais.
Propor novas situações, envolvendo números naturais de diversas ordens e números decimais é uma maneira de apurar a
técnica de cálculo dos estudantes. Para aprofundar as ideias das operações é preciso investiga-las em outros contextos,
associadas a novos comandos.
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Exemplo 3
Considere o seguinte triângulo retângulo.

Uma redução correta para essa figura seria

(A)

(C)

(B)

(D)
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Comentário
O item afere a habilidade de identificar a ampliação ou redução de uma dada figura plana, conforme descreve a Matriz
de Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
Para os alunos resolverem este problema devem saber quando dois triângulos são semelhantes, isto é, saber que seus
lados correspondentes possuem medidas proporcionais e que os seus ângulos correspondentes são iguais.
Note que em relação as respostas, todos os triângulos possuem ângulo reto em A, mas só a alternativa C possui a
proporcionalidade entre os lados correspondentes, isto é,
, sendo, portanto, a única resposta correta.
A porcentagem de acerto dos estudantes foi de 46,8%, sendo dessa maneira, a alternativa mais marcada. A partir
do grupo Intermediário os alunos já conseguiam, em sua maioria, acertar o item, no entanto, apenas o grupo de maior
desempenho apresenta índice de acerto superior 50%, sinalizando dessa forma, que o conceito precisa ser melhor
trabalhado para que a assimilação por parte dos alunos, de modo geral, seja maior.
Analisando os distratores percebemos que a alternativa D foi a que mais atraiu, isso pode ter acontecido porque o lado
AC da redução é metade do lado AC original, contudo apenas isso não é suficiente para garantir a semelhança. Os outros
distratores não apresentam números significativos de respostas, e podem ter sido escolhidos por critérios não fundamentados pela matemática.
Na conversa com os alunos, deve-se relembrar que uma proporção é uma igualdade entre razões e, no caso da se
melhança de triângulo, as razões devem ser obtidas por meio da comparação de lados comuns dos triângulos.
É importante variar a apresentação da habilidade além de reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos
lados de figuras semelhantes usando malhas quadriculadas, é preciso resolver problemas em diferentes contextos, que
envolvam tais figuras, principalmente triângulos semelhantes.

Exemplo 4
A maior parte da água doce existente no Brasil está na Amazônia. Na figura, a quantidade de copos com água representa
a proporção de água doce na Amazônia e no restante do Brasil. Ou seja, 7 copos para a Amazônia e 3 para o resto do
Brasil.

Considerando a água doce existente no Brasil, qual a porcentagem dela que não está na Amazônia?
(A) 7%.
(B) 23,3%.
(C) 30%.
(D) 70%.
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Comentário
O item afere a habilidade de resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade entre duas grandezas,
conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. A situação-problema, bem contextualizada,
aborda o conceito de porcentagem e apresentou dificuldades para o grupo de respondentes. Para resolver a questão é
preciso calcular a parte que falta para completar o todo (100%), pois a pergunta é o que não está na Amazônia. Para
resolvê-la, o aluno deve considerar o total de copos como 100% e assim perceber que possui duas frações a pensar:


que é a proporção de água do resto do Brasil;



que é a proporção de água existente na Amazônia;

Ao multiplicar por 10 o numerador e o denominador da primeira fração, obtém-se

O percentual de acerto desse item foi de apenas 35,6%, o que demonstra que a maior parte dos alunos não consolidou a habilidade. O distrator D sugere que o aluno não soube calcular o que falta para completar o todo
(100%) ou então, fez uma leitura desatenta do enunciado apontando o percentual referente a Amazônia. O distrator A, que foi escolhida por muitos alunos dos grupos inferior e intermediário, aponta para uma confusão entre as representações de proporção e porcentagem. O distrator B, aponta para uma confusão do conceito
de proporção em relação ao todo, pois reflete uma provável divisão entre o total de copos da Amazônia e o total
do resto do Brasil, ou seja,

.

Mediante essa dificuldade são necessárias intervenções, no sentido de ensinar de modo efetivo, o conceito de fração e
razão, fazendo o estudante relacionar esses conceitos com o de porcentagem.
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4.

Contribuição da Avaliação
ao Trabalho Pedagógico
4.1. Número, Aritmética e Álgebra
O texto a seguir trata das ideias centrais das quatro operações fundamentais e a introdução do pensamento algébrico
e é voltado para o estudo do professor, não devendo, de forma alguma, ser diretamente implementado nas aulas
de matemática. O professor pode se apropriar das situações propostas adequando-as a sua realidade escolar, já
que os pensamentos aritmético e algébrico podem ser desenvolvidos em conjuntos nos diferentes anos do Ensino
Fundamental. Exatamente por essa extensão que se optou por tratar as ideias de forma elementar deixando para o
professor decidir o aprofundamento adequado para sua turma.
Ao longo do trabalho com as operações nos anos iniciais é importante proporcionar uma introdução cuidadosa e
sem pressa, retomando sempre que necessário, para uma melhor compreensão dos alunos. Da mesma forma deve
ser a introdução dos algoritmos na qual cada um possa buscar o de maior significado para si, adotando-o como seu.
É importante enfatizar que “toda operação é realizada segundo uma lógica, e que é essencial investigar essas lógicas se
queremos entender as formas de pensar de nossos alunos” (LINS & GIMENEZ, 2005, p.114). Especial atenção precisa
ser dedicada às ideias das operações que devem ser amplamente exploradas na resolução de problemas. Além de
saber efetuar cálculos ou resolver tabuada, nossos alunos e alunas precisam lidar muito com a elaboração de estratégias para a resolução de problemas, adquirindo confiança na própria capacidade para elaborá-las.

“É preciso ter em mente a importância de desenvolver a compreensão do sentido e a
utilização das operações na resolução dos diversos problemas do cotidiano, o que é mais
importante do que o simples domínio de algoritmos.” (Silva, Lourenço e Côgo,
2004, p. 71)

O apoio e o estímulo da professora ou professor são fundamentais para que a classe aceite resolver desafios e sinta-se gratificada nesse trabalho. Em relação aos exercícios pede-se uma atenção à escrita dos enunciados, já que estes
devem permitir raciocínios matematicamente válidos.
A seguir são apresentadas algumas ideias associadas às operações, e como lidar com elas na resolução de problemas.


Na operação ADIÇÃO a ideia é de JUNTAR, por exemplo, juntar o que você tinha com o que ganhou ou
comprou, juntar os teus com os dela para ver quantos os dois juntos têm, descobrir quanto havia antes de se
perder certa quantidade. As situações propostas podem ser de diversas naturezas, permitindo assim que o professor adeque seu trabalho de forma a mobilizar os estudantes. Por exemplo,


Joãozinho coleciona petecas e tem atualmente 35 petecas. Em um jogo com seus amigos ganhou 17 novas
petecas e com isso sua coleção aumentou para 52 petecas.
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A conta pode ser feita de diversas maneiras:
I) Pelo algoritmo tradicional

II) Através do pensamento por partes
35 petecas + 17 petecas = (30 + 5) + (10 + 7)
= (30 + 10) + (5 + 7)
= 40 + 12
= 40 + 10 + 2 = 52 petecas
Apesar de parecer mais trabalhoso em um primeiro momento, o pensamento por partes deve ser estimulado, pois
torna o cálculo mental mais fácil, mobilizando um procedimento diferente daquele empregado no papel. O cálculo
mental torna-se difícil para o estudante quando ele busca reproduzir mentalmente o algoritmo tradicional que faria
no papel. No entanto, como ele não terá o apoio do papel, isso acaba gerando um dificultador a mais, o que faz com
que muitos estudantes não tentem realizar a conta “de cabeça”. Para Lins & Gimenez (2005) as razões que ressaltam
a importância do cálculo mental são:
“i) requer e fomenta uma habilidade muito útil num momento no qual o escrito é menos importante
pela introdução das calculadoras;
ii) é um dos elementos-chave que permitem o domínio estrutural numérico, que pode ajudar a contrastar concepções e procedimentos que permanecem ocultos em outros tipos de cálculo;
iii) é promotor de estratégias cognitivas de grande interesse como as generalizações, a aplicabilidade de
situações matemática, a flexibilidade;
iv) favorece a análise, a exploração, a criatividade, a imaginação e a memória;
v) pode gerar uma visão lúdica das matemáticas.” (LINS & GIMENEZ, 2005, p.79)
III) O auxílio de material concreto
Esta é uma opção que o professor tem para fornecer aos seus alunos, principalmente àqueles que ainda apresentam
dificuldades em compreender os dois métodos anteriores. Muitas vezes, quando não se usa algum tipo de material
concreto para representar a operação dada, o aluno normalmente acaba por não entender o porquê da expressão
“vai um”. Porém, usando-se de material manipulativo adequado (amarradinhos, material dourado ou ábaco), a
criança pode compreender que não existe o “vai um”, mas um agrupamento em uma ordem superior, isto é, uma
adição de parcelas com reserva.
É fundamental que os alunos percebam que devem realizar o mesmo procedimento independentemente do cenário. Ou seja, se ao invés de petecas, Joãozinho colecionasse carrinhos, pipas ou qualquer outra coisa, a situação
ainda envolveria o conceito de adição. Um cenário que costuma confundir bastante os alunos está associado a ideia
de determinar quanto se tinha antes de perder determinada quantidade. Segue um exemplo:


Joãozinho foi jogar petecas pela manhã com seus amigos, porém voltou triste para casa já que perdeu 9 petecas, restando-lhe apenas 16 petecas. Quantas petecas Joãozinho tinha quando saiu de casa pela manhã?

A confusão nesse caso se deve a associação da ideia de perder com a operação subtração, e não com a adição. Para
resolver o problema o estudante precisa somar as 16 petecas que sobraram com as 9 petecas perdidas no dia para
encontrar a quantia inicial de 25 petecas, afinal se ele perdeu petecas ao longo da manhã, isso significa que antes,
no início da manhã, ele tinha mais. Quanto mais casos desse tipo forem oferecidos, melhor para a compreensão do
alunado.
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Na SUBTRAÇÃO a ideia mais explorada, portanto não é a única, é a de TIRAR: tirar uma parte de um total
para ver quanto é que sobra.


Joãozinho saiu com suas 25 petecas para jogar petecas com seus amigos, porém voltou triste para casa já que
acabou perdendo 9 petecas. Sendo assim, com quantas petecas Joãozinho ficou no final da brincadeira?

A situação é muito próxima a anterior, porém a ordem dos fatos foi invertida, implicando agora na operação subtração. As formas de cálculo são similares as da adição, veja:
I) Pelo algoritmo tradicional (com reserva),

II) Pelo pensamento por partes,

Há outras duas ideias associadas à subtração que merecem igual atenção:


A ideia COMPARATIVA lida com questões como: quem tem mais? (ou menos?) quanto a mais? (ou a menos?)



Joãozinho tem 21 petecas e Carlos tem 15 petecas. Quem tem mais petecas, Joãozinho ou Carlos? Quantas a
mais?

Nesta situação, além de o aluno fazer uma comparação entre as quantidades, para determinar que 21 é maior que
15, também precisa determinar quanto a mais, o que pode ser respondido pela operação de subtração:
I. no seu algoritmo tradicional (com reserva),

Portanto, Joãozinho tem mais, e são 6 petecas a mais.
II. Utilizar uma estratégia que permita comparar as quantidades e estabelecer uma correspondência entre os objetos
verificando quantos elementos sobram de uma das coleções apresentadas.
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Considere o seguinte exemplo:

Se emparelharmos as petecas de cada um ficamos com:

Cancelando os pares de petecas azuis e verdes ficamos com 6 petecas azuis restantes, que pertencem a Joãozinho.
Veja:



A ideia “ADITIVA” que aparece em situações nas quais o interesse é identificar a quantidade inicial, antes de
ganhar uma segunda quantidade. Por exemplo


Hoje tenho 15 petecas. Ontem ganhei 7. Quantas eu tinha antes de ganhar estas 7?

É muito comum neste caso as crianças registrarem a sentença aditiva 7 + 8 = 15 utilizando-se do resultado 8 obtido
muitas vezes fazendo a subtração com uso de material de contagem. Se o registro dessa subtração não aparece, isso
pode indicar que para esse aluno esta ideia não está vinculada à operação de subtração.
Trabalhar tal ideia da subtração em conversas com a classe e utilizar desenhos para representar as situações de antes
e agora, ou antes e depois são recursos de grande valia. Acompanhe o exemplo das petecas:

Questionar os alunos, fazê-los produzir significado para as situações que estão resolvendo, assim como para as
operações que utilizam é essencial para a construção de um pensamento matemático mais sólido por parte do
estudante. Variar as situações, os questionamentos ou a ordem dos fatos é uma maneira de mostrar para o aluno as
sutilezas associadas às ideias das operações.
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As ideias da operação MULTIPLICAÇÃO mais comumente trabalhadas são três:

a) A ADIÇÃO DE PARCELAS IGUAIS, provavelmente é a mais conhecida por estar associada ao conceito
da tabuada, mas é fundamental que essa seja reconhecida quando apresentada em uma situação-problema.
Por exemplo,


Joãozinho coleciona figurinhas de dinossauro. As figurinhas são vendidas em pacotinhos que contém 5 unidades. Com o dinheiro que ganhou de seu pai Joãozinho foi a banca e comprou 7 pacotinhos de figurinhas.
Quantas figurinhas ele comprou ao todo?

Como o próprio nome sugere a situação pode ser resolvida pela soma de

O objetivo é que o aluno compreenda que pode sintetizar essa soma fazendo, apenas,

Certamente o estudante que apresenta facilidade no trato com a tabuada, ao se apoderar dessa ideia, resolverá a
questão em pouco tempo. O pensamento por partes é, novamente, uma interessante alternativa para auxiliar aqueles que apresentam dificuldades para recordar a tabuada, pois permite que os alunos utilizem apenas os resultados-chave que ele se recorda mais facilmente, por exemplo,

Se o aluno achar necessário ele pode particionar o número de diversas maneiras, de modo a tornar o cálculo mais
fácil. Seguem outras possibilidades:
i) fracionar em mais partes, porém de menor valor,

ii) usar a subtração como alternativa,
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b) A CONFIGURAÇÃO RETANGULAR está associada tanto à determinação de áreas de figuras retangulares,
quanto ao cálculo da quantidade de elementos dispostos em filas de um mesmo tamanho. Por exemplo:


Para fazer um mosaico em uma parede um artista utilizou 7 filas de 5 azulejos cada. Quantos azulejos foram
utilizados no total?



A diretora de uma escola reuniu os pais dos alunos para decidir os últimos detalhes da formatura. Para acomodar
todos os pais, levou-os a uma sala que continha 7 fileiras de 5 cadeiras cada. Sabendo que todas as cadeiras foram
ocupadas e ninguém ficou em pé, qual o número de pais que participaram da reunião?

Em ambos os casos é fundamental que o estudante compreenda que a disposição em fila está diretamente associada, na matemática, a disposições de mesmo tamanho, ou seja, a configuração retangular é uma variação da ideia de
soma de parcelas iguais.
c) Os PROCESSOS DE CONTAGEM investigam o número de possibilidades possíveis em uma determinada
situação. Existem diversas situações que podem ser investigadas, muitas delas próximas do cotidiano do estudante, por exemplo:


Uma famosa rede de lanchonetes oferece a seus clientes a possibilidade de montar seu lanche com 3 tipos de
pães e 5 tipos de recheio. Quantos sanduíches diferentes podem ser feitos usando apenas um recheio em cada?

O aluno pode escolher variar os recheios com cada tipo de pão, obtendo assim as 15 maneiras diferentes possíveis,
como na proposta abaixo:

Desse modo, para cada tido de pão há cinco possíveis recheios, ou seja, 5 tipos de recheio para o “pão 1”, 5 tipos
de recheio para o “pão 2” e outros 5 tipos de recheio para o “pão 3”, totalizando 15 lanches distintos.
Outra possibilidade é organizar os pães e os recheios em uma tabela de dupla entrada, conforme tabela a seguir, totalizando 15 opções de sanduiches:
Pão 1

Pão 2

Pão 3

Recheio 1

Recheio 1 com Pão 1

Recheio 1 com Pão 2

Recheio 1 com Pão 3

Recheio 2

Recheio 2 com Pão 1

Recheio 2 com Pão 2

Recheio 2 com Pão 3

Recheio 3

Recheio 3 com Pão 1

Recheio 3 com Pão 2

Recheio 3 com Pão 3

Recheio 4

Recheio 4 com Pão 1

Recheio 4 com Pão 2

Recheio 4 com Pão 3

Recheio 5

Recheio 5 com Pão 1

Recheio 5 com Pão 2

Recheio 5 com Pão 3

Essa esquematização também pode ser feita em um formato conhecido como “árvore das possibilidades”

d) A PROPORCIONALIDADE pode ser introduzida através da investigação de situações simples, com as quais
praticam de modo intuitivo a ideia de proporção. Dessa maneira haveria desde cedo uma familiarização com as
propriedades e o conceito de proporcionalidade.
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Os alunos podem utilizar como estratégia o esquema a seguir:

O importante é que o professor promova uma discussão com os alunos envolvendo estas e outras opções de resolução para a atividade, garantindo assim que a criança possa utilizar diversas estratégias para resolver o problema.
O algoritmo tradicional da multiplicação, com o multiplicador tendo apenas um algarismo, não costuma representar
dificuldade se for apresentado com calma e pensando nas trocas do Sistema de Numeração Decimal. Por exemplo,

Nesta etapa os professores costumam insistir para que as crianças decorem as tabuadas com o objetivo de tornar
mais ágil a execução das contas. Consideramos que tal atitude não é essencial, nem mais importante do que a compreensão do processo para a obtenção das respostas. Decorar as tabuadas não garante a compreensão da ideia de
multiplicar.
Acreditamos que se as crianças descobrirem os resultados desejados usando adições, composições e decomposições
de valores, mesmo que gastem um pouco mais de tempo, estaremos tendo uma aula com maior significado e qualidade. Novamente ressaltamos o pensamento por partes, porém, agora inserido no algoritmo da multiplicação,
conforme segue.
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Sugerimos que seja fixado na parede da sala um cartaz com as tabuadas em tamanho grande para que todos possam
consultar livremente. Se isso não for possível, cada criança poderá ter as suas escritas no caderno ou haver na classe
algumas para uso coletivo. Esse procedimento certamente será benéfico na medida em que reduz a ansiedade de
não saber tudo “de cor” e, possivelmente, as repetidas consultas facilitarão a memorização dos fatos.
Quando o multiplicador é da ordem das dezenas ou maior, é interessante estimular a utilização de modelos intermediários, fazendo decomposições e adições com o intuito de chegar ao algoritmo mais econômico, porém sem
apressar esse processo. É perfeitamente aceitável que alunas e alunos estejam começando o domínio da técnica convencional na passagem da 4ª para a 5ª série. Essencial mesmo é que tenham compreensão do modelo que utilizam.
Por exemplo, no cálculo de 48 vezes 12.



Com relação à DIVISÃO é necessário que os problemas apresentados explorem duas ideias essenciais:

a) REPARTIÇÃO: corresponde a divisão em partes iguais, caracterizada principalmente por problemas do tipo
“QUANTO PARA CADA UM”, por exemplo: com 600 folhas de papel fiz 15 maços. Quantas folhas há em
cada maço?
b) COMPARAÇÃO: também concebida como sendo “QUANTAS VEZES UMA QUANTIDADE CABE
NA OUTRA”, por exemplo: distribuí 600 folhas de papel em maços de 40 folhas cada. Quantos maços foram
feitos?
A apresentação de problemas que exijam raciocínios de divisão não precisa acontecer somente após o trabalho
com o algoritmo tradicional (a conta com a “chave”). As crianças nos anos iniciais podem já encontrar as respostas
para questões com raciocínio de divisão. Os registros que fazem dessas resoluções são diversos, muitas vezes
fazendo uso de desenhos.
Formas de se explorar um mesmo exercício e outras considerações:
i) Contas de subtrair para ver quantas vezes dá para tirar, por exemplo, na letra (b) anterior poderíamos ir subtraindo
40 de 600 e ver quantas vezes é possível realizar tal subtração.
ii) Somar para ver quantas vezes cabe, por exemplo, novamente utilizando o exemplo anterior poderíamos ir
somando 40 + 40 + ... até obter 600 ou um número próximo caso a soma das parcelas não resultasse 600.
iii) É importante introduzir exemplos com resto, por exemplo, distribua 600 folhas de papel em maços de 70 folhas
cada. Quantos maços foram feitos? Sobraram folhas? Quantas?
O algoritmo com divisor de, apenas, um algarismo deve representar a possibilidade de se efetuar divisões de
vários modos, para então realizar divisões por números com dois ou mais algarismos. Muitas vezes alunos e alunas não o compreendem e não o usam, pois o algoritmo não parece estar associado a ideia de divisão. Para que
esse algoritmo possa ter significado de divisão é preciso deixar claro para a criança que as ideias utilizadas para se
resolver os problemas estão presentes no algoritmo, por exemplo, as subtrações de quantidades iguais que ela
faz para resolver os problemas de divisão.
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Podemos também apresentar exemplos que usem adições para fazer estimativas de quantas vezes ainda dá para
tirar. Por exemplo, novamente, distribua 600 folhas de papel em maços de 40 folhas cada. Quantos maços foram
feitos? Sabemos que 40 folhas + 40 folhas + 40 folhas + 40 folhas + 40 folhas resultam em 200 folhas. Fazendo
isso já conseguimos fazer 5 maços. Sei também que 200 folhas + 200 folhas + 200 folhas = 600 folhas. Mas, vimos
anteriormente que com 200 folhas obtemos 5 maços, então temos que 600 folhas = 5 maços + 5 maços + 5
maços, que resultam 15 maços de folhas.
O professor ou professora não deve pretender que as crianças consigam, em pouco tempo, fazer estimativas acertadas com números grandes e divisores da ordem de dezena ou mais. É um processo demorado que precisa ser
conduzido com paciência, oferecendo-se ferramentas para que cada um possa desenvolver seus meios particulares
de aproximar-se do algoritmo convencional. Como na multiplicação, este algoritmo começa a ser de domínio razoá
vel dos alunos e alunas na passagem do 5º para o 6º ano. É papel do professor ou professora de matemática do 6º
ano e seguintes retomar esses procedimentos e fazer as abreviações que considerar necessárias.
Muitas vezes é somente a partir do 6º ano que os professores começam a se preocupar com o ensino do pensamento algébrico, sem perceber que este também esteve presente nas discussões associadas às operações fundamentais. Claro que não apareceu no formato de expressões com números e letras, no entanto, o pensamento
algébrico não deve se esgotar nesse aspecto já que ele tem três características fundamentais:
“1) produzir significados apenas em relação a números e operações aritméticas (chamamos a isso aritmeticismo)
2) considerar números e operações apenas segundos suas propriedades, e não ‘modelando’ números em
outros objetos, por exemplo, objetos ‘físicos’ ou geométricos (chamamos a isso internalismo); e,
3) operar sobre números não conhecidos como se fossem conhecidos (chamamos a isso analiticidade)”
(LINS & GIMENEZ, 1995, p.151)
Qual a diferença, além do período escolar característico, em propor para o aluno resolver uma equação em linguagem própria, como por exemplo, 183 +  = 218 ao invés de utilizar a linguagem formal 183 + x = 218? Ou então
propor a situação em formato de texto: “que número deve ser adicionado a 183 para obter 218?”
Se em momento algum o que for proposto tiver significado para o aluno, independentemente da linguagem utilizada, o trabalho do professor estará fadado ao fracasso. Além disso, quando o aluno responde 35, também em
qualquer um dos casos, a discussão não pode ganhar um ponto final. É preciso indagar como ele obteve a resposta,
qual significado o problema teve para ele, além de instiga-lo a encontrar outras maneiras de solucionar o problema.
É nesse momento que se instaura a “cultura do porquê” e segundo LORENZATO (2010, p.97) “a investigação dos
porquês, nos coloca, uma vez mais, a relevância da compreensão para a construção de significados, sem os quais o conhecimento não se poderia efetivar”.
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A fim de auxiliar o desenvolvimento do pensamento, o professorado também pode inserir nas suas aulas a investigação de padrões em sequências numéricas e/ou geométricas, além da generalização por meio de regras, auxiliando
assim no desenvolvimento da capacidade de abstração do aluno. A linguagem para tanto precisa ser pensada, mas o
objetivo principal é que o estudante consiga produzir significado para a regra apresentada. Uma ideia para iniciar as
discussões sobre as equações algébricas é a construção de um nomograma, que permite por meio do seu processo de construção promover diversas discussões matemáticas. Além disso, conteúdos como teorema de Pitágoras,
teorema de Tales, semelhança de triângulos, geometria algébrica e função quadrática constituem a base conceitual
que justifica o funcionamento de alguns nomogramas. São inúmeras as aplicações para que os alunos construam o
conhecimento e não apenas decorem as fórmulas e sequencias de raciocínio. Estes nomogramas podem ser encontrados na internet ou nos livros distribuídos pelo Ministério da Educação da coleção “Somos Mestres”. Além disso,
há diversos jogos e materiais que podem ser consultados para a elaboração de aulas e estratégias de aprendizagem,
que permeiam por todo o Ensino Fundamental. Seguem algumas sugestões de leitura:

•

JOGOS E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS: UMA ESTRATÉGIA PARA AS AULAS DE MATEMÁTICA – JÚLIA BORIN

•

MATEMÁTICA – ORIENTAÇÕES PARA O PROFESSOR – SAEB/PROVA BRASIL – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

•

O ESTUDO DE PADRÕES E REGULARIDADES NO DESENVOLVIMENTO DO PENSAMENTO ALGÉBRICO – NEUSA
CRISTINA VICENTE BRANCO

Disponível em: http://repositorio.ul.pt/handle/10451/1197

•

PRÓ-LETRAMENTO – MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/fasciculo_mat.pdf

•

PARA APRENDER MATEMÁTICA – SERGIO LORENZATO

•

PERSPECTIVAS EM ARITMÉTICA E ÁLGEBRA PARA O SÉCULO XXI – LINS & GIMENEZ

•

NA VIDA DEZ, NA ESCOLA ZERO. Ed. Cortez

•

EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: DA TEORIA À PRÁTICA. ED. PAPIRUS – UBIRATAN D’AMBRÓSIO

•

DIDÁTICA DA MATEMÁTICA: ARTES MÉDICAS

•

PCNS FÁCIL DE ENTENDER – REVISTA NOVA ESCOLA

•

AS MELHORES ESTRATÉGIAS PARA ENSINAR OS CONTEÚDOS DE MATEMÁTICA – ED. ESPECIAL – REVISTA NOVA
ESCOLA

•

O ENSINO DA ÁLGEBRA – ARTIGO – REVISTA NOVA ESCOLA

Disponível em: http://revistaescola.abril.com.br/matematica/pratica-pedagogica/tirando-letra-488807.shtml
Para cada referência há mais uma enormidade de outras que podem servir para ampliar as discussões ocorridas nas
aulas de matemática. Contudo, o estudo não deve ficar restrito às quatro paredes da sala de aula, o conhecimento
desenvolvido pelos estudantes precisa transpor os muros da escola, assim como ele precisa trazer seus conhecimentos da rua para dentro da matemática escolar. Só assim será possível que os alunos comecem a pensar o mundo
em números.
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Anexo I

Matrizes de Avaliação
Matemática
SisPAE 2014

Tema (CA)

Números, Aritmética e Álgebra

Identificar diferentes representações de um mesmo número racional.
Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados (parte/todo, quociente, razão).
Identificar sequências numéricas.

Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais.

Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais.
Resolver problemas que envolvam a adição ou a subtração de números naturais, em situações relacionadas
aos seus diversos significados.
Resolver problemas que envolvam a multiplicação e a divisão de números naturais, especialmente em situações relacionadas à comparação entre razões e à configuração retangular.
Identificar a localização de números racionais representados na reta numérica.

MPA 03

MPA 05

MPA 06

MPA 07

Resolver problemas que envolvam equações com coeficientes racionais.

MPA 23

MPA 21

MPA 22

Reconhecer a representação geométrica dos produtos notáveis.
Utilizar a notação científica como forma de representação adequada para números muito grandes ou muitos
pequenos.
Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, divisão,
potenciação – expoentes inteiros e radiciação).
Efetuar cálculos simples com valores aproximados ou estimados de radicais.

Realizar operações simples com polinômios.
Resolver problemas com números racionais que envolvam as operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação e radiciação).
Resolver problemas que envolvam porcentagem.

MPA 20

MPA 19

MPA 18

MPA 17

MPA 16

MPA 15

MPA 14

MPA 13

MPA 12

MPA 11

MPA 10

MPA 09

MPA 08

Resolver problemas que utilizam a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro.
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.
Representar números reais geometricamente na reta numérica.
Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em sequências de números ou
figuras (padrões).
Identificar a equação ou um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema.

Relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração.

MPA 02

MPA 04

Identificar a localização de números naturais na reta numérica.
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7ª EF/
8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF
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Tema (CA)

Números,
Aritmética e
Álgebra

72

Espaço e Forma

Simplificar expressões algébricas que envolvam produtos notáveis e fatoração.
Expressar as relações de proporcionalidade direta entre uma grandeza e o quadrado de outra por meio de
uma função do 2º grau.
Resolver problemas que envolvam equações do 2º grau.

MPA 26

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

MPA 38

MPA 39

MPA 37

MPA 36

MPA 35

MPA 34

MPA 33

MPA 32

MPA 31

MPA 30

MPA 29

Descrever a localização e a movimentação de pessoas ou objetos no espaço, em diversas representações gráficas, dando informações sobre pontos de referência e utilizando o vocabulário de posição (direita/esquerda,
acima/abaixo, entre,em frente/ atrás).
Identificar formas geométricas tridimensionais como esfera, cone, cilindro, cubo, pirâmide, paralelepípedo ou,
formas bidimensionais como: quadrado, triângulo, retângulo e círculo.
Identificar a ampliação ou redução de uma dada figura plana.
Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, relacionando-as
com as suas planificações.
Reconhecer a semelhança entre figuras planas, em especial o triângulo, a partir da congruência das medidas
angulares e da proporcionalidade entre as medidas lineares correspondentes.
Usar o plano cartesiano para representação de pares ordenados; coordenadas cartesianas e equações
lineares.
Resolver problemas que utilizam propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número de
diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares).
Resolver problemas em diferentes contextos, que envolvam triângulos semelhantes.
Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ ou
redução de figuras poligonais usando malhas quadriculadas
Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros. Identificando ângulos retos e não retos.

MPA 28

MPA 27

Identificar a relação entre as representações algébricas e geométricas de um sistema de equações do 1º grau.

Resolver sistemas lineares.

DESCRIÇÃO

MPA 25

MPA 24

HAB

MATRIZ SISPAE – ENSINO FUNDAMENTAL

X

X

X

4º EF

X

X

X

X

5º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7ª EF/
8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF
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Tema (CA)

Grandezas e Medidas

Tratamento da
Informação

Identificar horas e minutos, por meio da leitura de relógios digitais e de ponteiro.
Reconhecer unidades de medida usuais de comprimento, de superfície, de capacidade, de tempo e de temperatura.
Reconhecer e utilizar, em situações problema, as unidades usuais de medida de tempo: dia, semana, mês e
ano.
Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida convencionais ou não.
Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/
mg, l/ml.
Resolver problemas que envolvam o cálculo do perímetro de figuras planas, desenhadas em malhas quadriculadas.
Resolver problemas que envolvam o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas em malhas
quadriculadas.
Calcular áreas de polígonos de diferentes tipos, com destaque para os polígonos regulares.

MPA 40

Resolver problemas que envolvam relações de proporcionalidade entre duas grandezas.
Aplicar o Teorema de Tales como uma forma de ocorrência da ideia de proporcionalidade, em diferentes
contextos.
Resolver problemas em diferentes contextos, que envolvam as relações métricas dos triângulos retângulos.
(Teorema de Pitágoras).
Resolver problemas que envolvam o cálculo de perímetro de figuras planas.

Resolver problemas que envolvam o cálculo de área de figuras planas.

Utilizar a razão pi no cálculo do perímetro e da área da circunferência.
Resolver problemas em diferentes contextos, a partir da aplicação das razões trigonométricas dos ângulos
agudos.
Resolver problemas que envolvam noções de volume.

Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida.

Ler informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (especialmente gráficos de colunas).
Interpretar informações e dados apresentados em tabelas ou gráficos (particularmente gráficos de colunas)
para resolução de problemas.
Resolver problemas que envolvam processos de contagem; princípio multiplicativo.

Resolver problemas que envolvam ideias básicas de probabilidade.

MPA 49

MPA 52

MPA 53

MPA 54

MPA 55

MPA 57

MPA 58

MPA 60

MPA 61

MPA 59

MPA 56

MPA 51

MPA 50

Calcular o volume de prismas em diferentes contextos.

MPA 48

MPA 47

MPA 46

MPA 45

MPA 44

MPA 43

MPA 42

MPA 41

DESCRIÇÃO

HAB

MATRIZ SISPAE – ENSINO FUNDAMENTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7ª EF/
8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF
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74

Tema (CA)

Números, Aritmética, Álgebra e Funções

Resolver problemas que envolvam Progressões Aritméticas.

Resolver problemas que envolvam Progressões Geométricas.

Utilizar relações de proporcionalidade direta, inversa, e direta com o quadrado na resolução de problemas.
Descrever as características fundamentais da função do 1º grau, relativas ao gráfico, crescimento/decréscimo, taxa de
variação.
Descrever as características fundamentais da função do 2º grau, relativas ao gráfico, crescimento, decréscimo, valores
máximo ou mínimo.
Resolver problemas que envolvam função do 1º grau.

Resolver problemas que envolvam função do 2º grau.

Analisar crescimento/decrescimento e/ou zeros de funções reais apresentadas em gráficos.

Reconhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento ou decrescimento.

Utilizar as propriedades de logaritmos para obtenção de valores de logaritmos desconhecidos.
Resolver equações e inequações simples, usando propriedades de potências e logaritmos, inclusive em situações-problemas.
Resolver equações trigonométricas simples, compreendendo o significado das condições dadas e dos resultados obtidos
em problemas diversos.
Resolver situações-problema por intermédio de sistemas lineares até a 3ª ordem.

MPA 02

MPA 03

MPA 04

MPA 07

MPA 08

MPA 09

MPA 10

MPA 11

Aplicar as relações entre coeficientes e raízes de uma equação algébrica na resolução de problemas.

Resolver operações envolvendo polinômios e suas propriedades.

Resolver operações e equações complexas.

Identificar a localização de números reais na reta numérica.

MPA 15

MPA 16

MPA 17

MPA 18

MPA 14

MPA 13

MPA 12

MPA 06

MPA 05

Expressar matematicamente padrões e regularidades em sequências numéricas ou de imagens.

DESCRIÇÃO

MPA 01

HAB

MATRIZ SISPAE – ENSINO MÉDIO

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1ª EM

X

X

2ª EM

X

X

X

3ª EM
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Tema (CA)

Espaço e Forma

Grandezas e Medidas

Tratamento da
Informação

Representar pontos, figuras, relações e equações em sistemas de coordenadas cartesianas.

Reconhecer a equação da reta e o significado de seus coeficientes.

Representar graficamente inequações lineares por regiões do plano.

Identificar as equações da circunferência e das cônicas na forma reduzida.

Resolver problemas envolvendo semelhança de figuras planas.

Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações.

Identificar a relação entre o número de vértices, faces e/ou arestas de poliedros expressa em um problema.
Resolver problemas que envolvam razões trigonométricas no triângulo (seno, cosseno, tangente, lei do seno, lei do
cosseno).
Resolver problemas que envolvam as relações métricas fundamentais em triângulos retângulos.

Resolver problemas envolvendo o cálculo de perímetro e/ou área de figuras planas.
Resolver problemas que envolvam relações métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de sólidos como
o prisma e o cilindro.
Resolver problemas que envolvam relações métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de sólidos, como
a pirâmide e o cone.
Resolver problemas que envolvam relações métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) da esfera e de suas
partes.
Resolver problemas que envolvam probabilidades.
Resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples
e/ou combinação simples.
Interpretar tabelas e gráficos de frequências a partir de dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas.
Calcular e interpretar medidas de tendência central de uma distribuição de dados (média, mediana e moda) e de dispersão (desvio padrão).
Analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos.

MPA 20

MPA 21

MPA 22

MPA 23

MPA 24

MPA 25

MPA 26

MPA 29

MPA 37

MPA 36

MPA 35

MPA 34

MPA 33

MPA 32

MPA 31

MPA 30

MPA 28

MPA 27

Aplicar as propriedades fundamentais dos polígonos regulares para resolver problemas.

DESCRIÇÃO

MPA 19

HAB

MATRIZ SISPAE – ENSINO MÉDIO
1ª EM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2ª EM

X

X

X

X

X

X

X

3ª EM
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Anexo II

Descrição da Escala
de Proficiência
Matemática
SisPAE 2014

Matemática \ Ensino Fundamental

4º Ano do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 160
Os alunos, neste nível da escala de proficiência, trabalham com problemas cuja solução depende, entre outras, do
desenvolvimento das habilidades de


calcular a soma de três produtos, dados em reais, comprados em uma cantina (valores inferiores a R$4,00);



determinar, a partir da imagem das cédulas e moedas que um indivíduo possui, quanto restará, em reais, após o
pagamento de uma compra;



descrever um número de três algarismos em função do número de suas centenas, dezenas e unidades;



efetuar a soma entre um número com quatro algarismos e outro com três algarismos (soma com reserva);



identificar o valor associado a um dado apresentado em um gráfico de colunas;



identificar determinado valor dentre quatro em uma tabela de dupla entrada;



identificar data em um calendário;



identificar o número descrito por meio de seu número de centenas, dezenas e unidades;



identificar o número faltante em uma sequência que varia de 3 em 3 unidades (razão não informada no texto);



identificar o sexto número seguinte de uma sequência que varia de 10 em 10 unidades (não informado no texto);



identificar quadrados, círculos e triângulos;



identificar um cubo dentre quatro sólidos geométricos;



ler hora apresentada em relógio digital;



resolver problema envolvendo a soma das quantias presentes em duas caixas para obter o total de objetos.

Nível Básico: 160 a < 210
Neste nível, os alunos demonstram ter desenvolvido principalmente as habilidades de


calcular o troco de uma compra que totalizou R$4,55 e que foi paga com uma nota de cinco reais;



comparar os dados apresentados em um gráfico de barras para identificação a afirmação correta;



completar o número de 3 algarismos faltante em uma sequência decrescente (intervalos de 25 unidades);



determinar o valor pago, em reais, em uma passagem a partir da descrição das cédulas e moedas utilizadas para
tanto;



determinar a quantidade de quilômetros percorridos por hora (dado que foram percorridos 309 km em
3 horas);



determinar o valor posicional de um algarismo que compõe um número;



escrever por extenso a quantia de R$ 20.070,00;



estimar o número, com quatro algarismos, localizado na reta numérica entre outros dois números dados;



estimar a medida de um objeto colocado sobre uma régua numerada;



identificar o número total de dados apresentados em um gráfico contendo até 5 colunas;



identificar o número 3,5 na reta numérica de 0 a 6, graduada de 0,1 em 0,1;



identificar o horário apresentado em um relógio analógico;



identificar a ordenação crescente correta de cinco números naturais (um composto por 2 algarismos, dois compostos por 3 algarismos e outros dois compostos por 4 algarismos);



realizar conversão de 1 mês e 15 dias para dias;

79

Revista Pedagógica \ SisPAE 2014



resolver problema envolvendo adição e subtração de números naturais (ganhar e consumir bombons, respectivamente);



resolver problema envolvendo multiplicação para a contagem de pessoas dispostas em filas (configuração retangular);



resolver problema envolvendo multiplicação associada a ideia de proporcionalidade simples;



resolver problema envolvendo subtração para determinar quantos objetos um indivíduo tem a mais que o outro;



resolver problema envolvendo uma situação de compra e venda, utilizando a notação decimal.

Nível Adequado: 210 a < 260
Os alunos com tal proficiência demonstram ter desenvolvido as habilidades associadas a


efetuar uma subtração com empréstimo;



estimar a quantidade de líquido presente em meia jarra de dois litros (apenas informação visual);



identificar o número correto dado o valor posicional de dois dos três algarismos que o compõe;



identificar na reta numérica o decimal 0,75;



interpretar os dados apresentados em uma tabela para analisar a validade de afirmações feitas;



resolver problema envolvendo as operações de adição e subtração a fim de descobrir quanto falta para atingir
determinada pontuação estabelecida;



resolver problema envolvendo multiplicação para a contagem do número de combinações que podem ser feitas
utilizando quatro blusas e três saias;



resolver problema envolvendo as operações de adição e divisão para determinar o total de alunos em uma sala
a partir da divisão igualitária de doces entre os alunos.

Nível Avançado: ≥ 260
O grupo de estudantes, caracterizados por este nível de proficiência, apresentam domínio em
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calcular a soma de cinco intervalos de tempo em horas e minutos;



calcular a divisão de um número de 3 algarismos por outro de apenas 1 algarismo.

Matemática \ Ensino Fundamental

5º Ano do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 175
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para realizar tarefas mais relacionadas ao que se espera para as séries
anteriores, referente a esta faixa de proficiência, mas realizam também algumas tarefas propostas para esse ano
escolar. São capazes de:


descobrir o número ocultado em uma soma que torna a sentença verdadeira;



determinar o horário após 10 minutos da hora apontada em um relógio digital;



determinar a diferença, em minutos, entre dois horários;



efetuar uma multiplicação entre um número de três e outro de dois algarismos;



efetuar a subtração entre um número de quatro e outro de três/quatro algarismos (com empréstimo);



identificar, em um gráfico de colunas, as entradas associadas ao maior e ao menor valor apresentados no gráfico;



ler a temperatura marcada em um termômetro;



ler a marcação em uma seringa que indica volume do líquido contido.

Nível Básico: 175 a < 225
Os alunos classificados nessa faixa de proficiência mostram ser capazes de


identificar a unidade de medida correta para determinar o peso de um elefante;



identificar o número total de dados apresentados em um gráfico de colunas que apresenta marcações primárias
e secundárias;



localizar um número de quatro algarismos na reta numérica variando de 32 em 32 unidades (não informado no
texto);



reconhecer o valor posicional de um algarismo que compõe um número;



resolver problema envolvendo multiplicação para a contagem de carros dispostos em filas em um estacionamento (configuração retangular).

Nível Adequado: 225 a < 275
Aqui, os estudantes mostraram desenvolvimento, no nível proposto para a série, das habilidades associadas a


descrever a movimentação necessária para se deslocar da posição dada do elevador até determinado quarto de
um hotel;



identificar o decimal 11,5 na reta numérica (graduada nos décimos);



identificar o cone a partir da planificação apresentada;



resolver problema envolvendo subtração e divisão para determinar o preço de cada uma das três tesouras que
fizeram parte de uma compra, a partir do valor total da compra e o valor dos demais produtos adquiridos;



resolver problema envolvendo multiplicação (configuração retangular) e divisão (dividir em partes iguais) para
determinar o total de bandejas necessárias para embalar certa quantidade de ovos;



resolver problemas envolvendo a transformação de mL para L.
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Nível Avançado: ≥ 275
Neste nível da escala de proficiência, os alunos trabalham com tarefas cuja solução depende das habilidades de

82



comparar o tamanho do palmo de duas pessoas a partir da medição da largura de uma mesa feita em palmos por
cada pessoa;



resolver problema envolvendo a comparação da quantidade de garrafas de refrigerante (2 litros) necessárias para
suprir a quantidade estipulada de copos (350 mL) que será consumida.

Matemática \ Ensino Fundamental

7ª Série do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 200
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para realizar tarefas mais relacionadas ao que se espera para as séries
anteriores, nos pontos correspondentes a esta faixa de proficiência, e demonstram ter desenvolvido algumas habilidades para solucionar questões propostas para o ano escolar, quais sejam


resolver problema envolvendo o conceito de proporcionalidade para determinar a quantidade total de água
desperdiçada em um dia sabendo a quantidade desperdiçada por hora;



resolver problema envolvendo multiplicação (soma de parcelas iguais) para determinar o total de mangas exis
tentes em 6 caixas com 6 mangas em cada.

Nível Básico: 200 a < 250
Aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento, no nível proposto para a série, das habilidades de


associar que se uma quantia for dividida pela metade do número previsto, então o resultado será o dobro do
esperado;



determinar quantos copos de 200 mL são necessários para se obter 700 mL;



identificar a equação que traduz um problema (envolvendo coeficientes fracionários);



identificar o sistema que traduz um problema envolvendo a soma e a diferença entre dois números;



identificar o ponto que apresenta as duas coordenadas negativas tendo o plano cartesiano como referencial;



resolver problema envolvendo o cálculo da distância a ser percorrida para contornar uma quadra de vôlei, dado
suas medidas laterais.

Nível Adequado: 250 a < 300
Neste nível da escala de proficiência os alunos mostram ser capazes de


associar a planificação do prisma de base pentagonal ao seu nome;



calcular a diferença entre duas temperaturas, sendo uma positiva e a outra negativa;



calcular a soma entre dois polinômio, sendo um de grau 1 e o outro de grau 2;



determinar a altura de três prateleiras de um armário, sabendo que a segunda prateleira tem o dobro da altura
que a primeira e a terceira tem o triplo da altura da primeira;



determinar o valor de dois números inteiros conhecendo o produto e a diferença entre os valores;



efetuar o produto de três potências de bases diferentes (expoentes menores que 3);



identificar a dízima periódica gerada pela fração 5/3;



identificar a equação que expressa a igualdade entre duas relações envolvendo um mesmo número (incógnita);



identificar a inequação que traduz um problema envolvendo a limitação do valor que pode ser gasto na compra
de certos produtos;



ordenar a medida de três áreas poligonais apresentadas em uma malha quadriculada.
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Nível Avançado: ≥ 300
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para

84



associar o monômio 2ab, pertencente a expressão a2 + 2ab + b2, a sua representação geométrica;



calcular o produto de duas frações algébricas para determinar a área de um retângulo;



determinar, a partir do preço do quilo, quanto será pago na compra de 400 g de um produto;



determinar as coordenadas de três pontos apresentados no plano cartesiano;



identificar dentre quatro alternativas aquela que é uma representação incorreta do decimal 0,5;



estimar o volume de uma caixa de leite que mede 7 cm x 7 cm x 20 cm;



identificar a fração geratriz que representa o decimal 0,151515...;



transformar um milionésimo (dado no formato numérico) em notação científica.
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8ª Série do Ensino Fundamental
Nível Abaixo do Básico: < 225
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para realizar tarefas mais relacionadas ao que se espera para as séries
anteriores, nos pontos correspondentes a esta faixa de proficiência, e demonstram ter desenvolvido algumas habilidades para solucionar questões propostas para o ano escolar, quais sejam


associar as informações apresentadas em uma tabela de dupla entrada;



identificar a fração que representa a razão entre duas quantias utilizadas em uma receita;



identificar a escrita decimal correta para duzentos e trinta reais;



identificar a posição de um aluno em um esquema que representa a sala de aula;



resolver problema envolvendo a proporcionalidade direta entre o número de objetos (iguais) colocados em um
recipiente e a mudança na altura da água;



resolver problema envolvendo contagem para determinar quantos chaveiros diferentes podem ser feitos con
tendo a foto de um dos onze jogadores de um time.

Nível Básico: 225 a < 300
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para


calcular 25% de R$ 20,00;



calcular a raiz quadrada de um número natural, cuja resposta também seja um número natural;



determinar a diferença entre duas temperaturas negativas;



estimar entre quais números inteiros está compreendido o valor de √150;



identificar a tabela que melhor representa os dados apresentados em um gráfico de colunas e vice-versa;



identificar o número decimal apresentado na reta numérica (que marca apenas números naturais);



identificar o termo faltante em uma sequência de números decimais, cuja lei de formação é multiplicar o termo
anterior por 10;



resolver problema envolvendo o cálculo da diferença entre dois “pesos” em kg, sendo que a resposta é dada em
gramas;



resolver problema envolvendo divisão para determinar o número de aviões necessários para transportar certo
número de passageiros, conhecido o número de assentos médio em um avião;



resolver problema envolvendo razão entre grandezas expressa em porcentagem;



resolver problema envolvendo o cálculo do número de combinações possíveis para a montagem de um relógio
(5 tipos de pulseiras e 4 tipos de aro);



identificar a imagem que caracteriza a rotação de 90° em sentido horário de uma figura inicial.

Nível Adequado: 300 a < 350
Os alunos, neste nível da escala de proficiência, trabalham com problemas cuja solução dependia, entre outras, do
desenvolvimento das habilidades de


determinar a medida da hipotenusa de um triângulo retângulo utilizando relações trigonométricas, sendo dados
os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo apresentado na figura;



determinar a soma dos ângulos internos de um octógono regular;



ordenar, de modo crescente, quatro frações (com denominadores distintos);
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reconhecer que em uma ampliação os lados aumentam de modo proporcional a ampliação enquanto que os
ângulos se mantêm iguais;



resolver problema envolvendo a diferença entre duas áreas retangulares;



resolver problema utilizando o Teorema de Pitágoras para determinar o comprimento da hipotenusa de um
triângulo que representa uma distância percorrida;



resolver problema utilizando semelhança de triângulos para determinar a altura de uma árvore por meio da comparação da extensão de sua sombra com a sombra de uma vareta;



resolver uma equação do 2º grau com coeficientes inteiros.

Nível Avançado: ≥ 350
Os alunos classificados nessa faixa de proficiência mostram habilidades de
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determinar a localização do resultado de duas frações (com denominadores distintos) na reta numérica.

Matemática \ Ensino Fundamental

1ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: < 235
Neste nível da escala de proficiência, os alunos demonstram capacidade para realizar tarefas mais relacionadas ao
que se espera para as séries anteriores, nos pontos correspondentes a esta faixa de proficiência, mas demonstram
habilidades limitadas para solucionar questões propostas para o ano escolar, sendo capazes apenas de


identificar a figura faltante em uma sequência de polígonos.

Nível Básico: 235 a < 310
Aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento no nível proposto para a série das habilidades de


analisar uma sequência cíclica de figuras para identificar qual a informação correta em relação a figura associada a
uma determinada posição da sequência;



determinar o último termo de uma sequência numérica, cuja definição é dada em linguagem materna;



determinar o 3º termo de uma PA de razão –4 dado os dois primeiros;



determinar os valores faltantes em uma tabela que associa, por meio de linearidade, o número de peças e o custo
de sua produção;



determinar o volume de um cubo após 2 minutos, sabendo que houve redução do seu volume em 10% por
minuto;



determinar o valor de uma produção a partir do número de componentes produzidos e a função que associa o
valor da produção a quantidade de componentes;



estimar uma aproximação para o valor de √6;



identificar a localização do p na reta real tendo como referência os décimos entre os números naturais 3 e 4;



resolver problema envolvendo proporção direta entre o número de horas trabalhada e a produção obtida;



transformar o percentual (25%) de um dia em horas.

Nível Adequado: 310 a < 360
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para


analisar um gráfico de colunas para identificar, dentre cinco afirmações, aquela que apresenta a razão correta
entre duas grandezas;



determinar a taxa de crescimento de uma função do 1º grau a partir de sua representação gráfica;



determinar o preço de um automóvel após 2 anos, sendo a desvalorização modelada por uma função exponencial (apresentada no texto);



determinar o tempo de queda de um vaso a partir da função do 2º grau que modela a distância em relação chão
em função do tempo;



identificar a função do 1º grau que apresenta um gráfico decrescente;



identificar a localização da fração 7/3 na reta numérica;



identificar a sequência numérica que apresenta crescimento exponencial;



identificar o gráfico da função do 1º grau que melhor representa uma situação (valor da corrida de táxi, incluindo
bandeirada);



identificar que a curva apresentada em um gráfico é uma parábola;



resolver equação exponencial simples, com bases distintas, sem a necessidade de usar logaritmos;

87

Revista Pedagógica \ SisPAE 2014



resolver problema envolvendo função do 2º grau para determinar o número mínimo de vendas para que uma
empresa não tenha prejuízo;



resolver problema envolvendo soma de PA (razão 2) para determinar o número total de assentos disponíveis em
um teatro;



resolver problema envolvendo soma de PG (razão 2) para determinar a distância total do treino de um maratonista;



utilizar o gráfico de uma função exponencial para determinar o tempo necessário para que a massa inicial de um
radioisótopo se reduza a metade.

Nível Avançado: ≥ 360
Neste nível da escala de proficiência, os alunos trabalham com tarefas cuja solução depende das habilidades de
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analisar o gráfico de uma função quadrática para identificar a afirmação correta sobre seu intervalo de crescimento;



calcular o log60 a partir dos valores de outros logaritmos utilizando propriedades fornecidas no problema;



identificar a função (exponencial) que modela determinado gráfico apresentado no plano cartesiano;



identificar a lei de formação da função do 2º grau que passa por três pontos pertencentes a uma parábola apresentada no plano cartesiano;



identificar o coeficiente linear de uma função afim, a partir da sua representação gráfica;



resolver problema envolvendo função exponencial para determinar tempo necessário para uma população de
bactérias atingir determinado número;



resolver problema envolvendo propriedades logarítmicas para a determinação do pH de uma substância química.

Matemática \ Ensino Fundamental

2ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: < 250
Neste nível da escala de proficiência, os alunos apresentam habilidades limitadas para solucionar questões propostas
para o ano escolar. Estes são capazes de


identificar a pirâmide quadrangular a partir de sua planificação;



identificar a imagem de um sólido montado a partir de sua planificação;



reconhecer o número de faces de um cubo.

Nível Básico: 250 a < 325
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para


determinar a área de um terreno retangular a partir da medida de seus lados;



determinar a distância entre um vértice e um ponto pertencente a uma aresta de um cubo, sendo válido apenas
a movimentação pelas arestas;



determinar a expressão que representa o perímetro de um quadrilátero cujo valor das arestas são dados por
expressões algébricas do 1º grau;



identificar a planificação de uma pirâmide quadrangular;



identificar o número de vértices, arestas e faces de um prisma de base pentagonal a partir de sua imagem;



resolver problema envolvendo sistema linear 2x2 apresentados em linguagem corrente;



resolver problema envolvendo proporcionalidade para determinar a altura de um prédio a partir da comparação
entre as sombras do prédio e de um poste cuja altura é conhecida.

Nível Adequado: 325 a < 375
Aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento no nível proposto para a série das habilidades de


calcular o número de senhas de 4 dígitos que podem ser formadas a partir de 10 caracteres;



calcular o volume de um cubo cuja aresta mede 6 cm;



determinar a expressão que representa o volume de um paralelepípedo, sendo que apenas uma de suas medidas
é representada por “x”;



determinar a medida da aresta de um hexágono inscrito em uma circunferência de raio conhecido;



determinar a medida do cateto oposto ao ângulo de 20° de um triângulo retângulo utilizando relações trigonométricas, sendo dados os valores de seno, cosseno e tangente do ângulo em questão;



determinar a medida do comprimento da base de um triângulo, conhecendo o valor de sua área e altura;



determinar o maior valor dentre as variáveis que satisfazem um sistema linear de ordem 3 fornecido no problema;



determinar o número de ladrilhos quadrados necessários para pavimentar uma sala retangular (sem uso de
recortes de piso);



identificar os valores dos raios de duas circunferências, sendo uma inscrita e a outra circunscrita a um quadrado
de aresta 10 cm;



reconhecer a semiesfera como o sólido obtido a partir do giro completo (360°) de um setor circular reto;



reconhecer a relação existente entre a variação do raio e da área superficial da esfera;



resolver problema envolvendo relações trigonométricas no triângulo retângulo para determinar a altura de um
caminhão;
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resolver problema envolvendo o cálculo da área de cilindros para determinar o menor custo de produção dentre
três embalagens cilíndricas com diferentes medidas de raio e altura;



resolver problema envolvendo o Teorema de Pitágoras para determinar o comprimento de um cabo que liga o
ponto mais alto de dois prédios, dado a altura dos dois prédios e a distância entre eles;



resolver problema envolvendo semelhança de triângulos para determinar a medida faltante de um triângulo que
está inserido em outro semelhante;



utilizar raciocínio combinatório para determinar o número de maneira que se pode entrar e sair de um estabe
lecimento a partir do número de entradas e saídas;



utilizar semelhança entre paralelogramos para determinar a medida faltante em um dos paralelogramos.

Nível Avançado: ≥ 375
Os alunos classificados nessa faixa de proficiência mostram o desenvolvimento das habilidades de
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analisar a validade da fórmula da soma dos ângulos internos para octógonos côncavos;



identificar o poliedro descrito por meio do número de vértices, arestas e faces, sem apoio de imagem;



identificar o círculo como a interseção de um plano secante a uma esfera;



resolver problema envolvendo a soma da área superficial de um cubo e de uma esfera;



resolver problema envolvendo semelhança de triângulos para determinar a profundidade de uma escavação;



resolver problema envolvendo o conceito de probabilidade de um evento, sendo necessário descobrir o número de elementos do evento;



reconhecer dentre o polígonos regulares de 3, 4, 5, 6 e 8 lados aqueles que podem ser utilizados individualmente
para pavimentar uma região plana.

Matemática \ Ensino Fundamental

3ª Série do Ensino Médio
Nível Abaixo do Básico: < 275
Neste nível da escala de proficiência, os alunos trabalham com tarefas cuja solução depende das habilidades de


analisar dados apresentados em uma tabela para identificar dentre cinco afirmações a correta;



estimar a média de doze valores apresentados em um gráfico de linhas;



identificar o gráfico de colunas que melhor representa os dados apresentados em uma tabela de dupla entrada;



identificar o traço formado por 6 pontos, dado as suas coordenadas.

Nível Básico: 275 a < 350
Aqui, os estudantes mostraram o desenvolvimento no nível proposto para a série das habilidades de


analisar as afirmações feitas a partir de uma pesquisa comparativa representada por meio de um gráfico de barras
para determinar à verdadeira (envolve o conceito de média);



analisar um gráfico de linhas (com três entradas) para identificar dentre cinco afirmações à correta;



analisar uma tabela que associa o número de alunos e médias para determinar que 1/4 dos estudantes tiveram
média 7;



associar polinômios de grau 2 e 3 às suas respectivas formas fatoradas;



calcular a média de quatro valores decimais;



identificar as possíveis jogadas do cavalo no jogo de xadrez usando coordenadas como referência;



identificar as raízes de um polinômio fatorado;



resolver problema envolvendo porcentagem para determinar o número aproximado de entrevistados (43%)
que se mostraram favorável à enquete;



resolver problema envolvendo a interpretação de um gráfico de frequência e resolução de equação com coeficiente racional (percentual de horas do dia destinado à pessoa dormir).

Nível Adequado: 350 a < 400
Os alunos classificados nessa faixa de proficiência mostram o desenvolvimento das habilidades de


associar uma circunferência centrada na origem com raio igual a 2 a sua respectiva equação reduzida;



calcular a mediana de seis valores inteiros e positivos;



determinar a localização de um objeto no plano após uma série de movimentos feitos a partir de sua posição
inicial;



identificar o crescimento de uma reta e o ponto de interseção com o eixo Y, a partir da sua equação;



identificar, no plano complexo, o quadrante que está localizado o afixo 2 + 2i (com apoio visual para a divisão
dos quadrantes);



identificar, no plano complexo, o quadrante que está localizado o afixo 4 (1 + i) (sem apoio visual para a divisão
dos quadrantes);



identificar os coeficiente de uma transformação linear que caracterizam uma translação no plano cartesiano;



identificar uma equação de reta perpendicular a uma segunda reta dada, com apoio gráfico.
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Nível Avançado: ≥ 400
Neste nível da escala de proficiência, os alunos trabalham com tarefas cuja solução depende de todos os descritores
apresentados até então, além de
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associar uma circunferência centrada em C(3,2) com raio igual a 5 a sua respectiva equação geral;



determinar o argumento de um número complexo a partir da representação do seu afixo no plano de Argand-Gauss.
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