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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, minhasatisfação 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.
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 paraen
ses. 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.

17

Revista Pedagógica \ SisPAE 2014

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
situaçõesrelacionadas 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 Médio

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

21

Revista Pedagógica \ SisPAE 2014

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 escolas3,
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: Perfil 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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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 séries 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 no 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 da 1ª Série do Ensino Médio
Exemplo 1
Na figura ao lado, temos uma pilha de blocos. Cada um deles, a partir da segunda carreira,
apoia-se em dois imediatamente abaixo. Em cada bloco registra-se um número que corresponde à soma dos números presentes nos blocos sobre os quais se apoia. Por exemplo, o bloco no
qual se registra 5, apoia-se nos blocos com 2 e com 3, ou seja, 5 = 2 + 3.
Na pilha de blocos seguinte, o registro dos números deve seguir o mesmo critério: em cada bloco, registra-se a soma dos
números presentes nos blocos sobre os quais se apoia.

Sendo assim, o número X registrado no bloco mais alto é
(A) 80.
(B) 52.
(C) 40.
(D) 32.
(E) 20.
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Comentário
Este item avalia a habilidade de reconhecer matematicamente padrões e regularidades em sequências numéricas. Para
resolvê-lo, o aluno deverá realizar somas sucessivas utilizando os números que se encontram imediatamente abaixo do
bloco, onde está apoiado, conforme ilustra o esquema a seguir:

Ao completar corretamente toda a pirâmide, deve-se obter como resposta o número 80 (alternativa A).
O índice de acerto foi de 30,6%, ou seja, o item foi considerado difícil para o grupo de respondentes. Além disso, os alunos
do grupo de maior desempenho obtiveram um índice alto de acerto (73,7%), em relação aos alunos dos Intermediário e
Inferior, que apresentaram percentual médio de acerto de 47,7% e 25,6%, respectivamente. Isso significa que este item
mostrou um bom parâmetro de discriminação.
O problema não trata de uma sequência aritmética ou geométrica na qual temos uma razão a seguir, mas de uma
sequência numérica resultante da soma de dois números mostrados em dois blocos que apoiam o bloco de cima. É
importante ressaltar que itens neste padrão contribuem para o desenvolvimento da habilidade de identificar sequências
numéricas e pode ser utilizado como item de motivação para o estudo das progressões aritméticas e geométricas, além
do estudo de funções (modelagem).
O professor também pode variar a situação, por exemplo, utilizar uma sequência de números postos em fila, ou em
tabelas; ou então, apresentar a descrição da sequência em linguagem matemática para que o aluno a desenvolva.
Exemplo 2
Uma empresa de material para festas aluga uma mesa de plástico com cadeiras por R$ 10,00. Para uma determinada
região, a empresa cobra R$ 48,00 de frete para entregar e recolher o material alugado.
Assinale a alternativa que mostra, corretamente, uma equação da variação do valor y a ser pago pelo aluguel de x
mesas com cadeiras.
(A) y = 10x
(B) y = x + 48
(C) y = 10x + 48
(D) y = 10(x + 48)
(E) y = 10(x – 48)
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Comentário
Este item avalia a habilidade de resolver problemas envolvendo função do 1º grau, conforme a Matriz de Referência da
Avaliação do SisPAE 2104: descrever as características fundamentais da função do 1º grau, relativas ao gráfico, crescimento/decrescimento, taxa de variação.
Para resolvê-lo o aluno deverá compreender que há um valor fixo (valor do frete) e um valor variável (valor do aluguel de
cada mesa com cadeira). De posse desta informação, o aluno deverá compreender que o valor a ser pago pelo aluguel
(y) que também inclui o valor do frete, que é o mesmo independe do número de mesas alugadas (x).
Assim, obterá a seguinte função: y = 10x + 48. De acordo com a análise estatística, 38,5% dos alunos responderam corretamente o item (alternativa C). Ainda dentro deste grupo de alunos, 52% estão inseridos no grupo de maior
desempenho, enquanto que 35,7% e 22,4% estão inseridos no grupo intermediário e no grupo de menor desempenho,
respectivamente, o que confere a este item um índice bom de discriminação.
Os alunos que assinalaram a alternativa A (12,75% dos respondentes) não consideraram que o valor do frete compõe
o valor total a ser pago pelo aluguel das mesas. Já os alunos que assinalaram a alternativa B (19,6% dos respondentes)
não levaram em conta a parte variável da equação, ou seja, que além do valor do frete, o valor total do aluguel é composto pelo valor individual de cada mesa. Os alunos que assinalaram a alternativa D (19,6% dos respondentes) não
dominam a propriedade distributiva dos números reais. Finalmente, os alunos que assinalaram a alternativa E (9,5% dos
respondentes) não observaram que com esta equação, a empresa pagará para alugar, ao invés de receber pelo aluguel.
Itens com este formato são importantes para que o professor possa identificar em sala de aula os alunos que possuem a
habilidade resolver problemas de função do 1º grau que a partir da representação algébrica de uma situação-problema.
Além disso, este item pode ser utilizado para introduzir as características da função do 1º grau, tais como crescimento
e decrescimento, taxa de variação, relação entre os coeficientes da função, entre outros. O professor pode criar novas
situações envolvendo apenas quantias variáveis para que o estudante perceba a diferença em relação a situação proposta
nesse item, assim como novos problemas que também envolvem valor fixo. Caso entenda necessário, o professor também
pode sugerir uma atividade prática, simulando diferentes situações modeladas por funções do 1º grau.

Exemplo 3
A quantidade de água captada pela represa, ao longo de 300 dias, obedece ao seguinte cronograma: 16 000m³/dia nos
primeiros 100 dias, caindo 40 m³/dia até estabilizar-se em 12 000 m³/dia.
Qual dos gráficos a seguir melhor representa o volume de água captado (V) na represa, nos 300 dias considerados?

(A)

V

V

V

     (B)

    (C)

tempo

tempo

V

tempo

V

(D)

     (E)

tempo

tempo
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Comentário
O item avalia a habilidade de analisar crescimento/decrescimento e/ou zeros de funções reais apresentadas em gráficos,
conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
Pouco mais de 33% dos alunos que responderam este item assinalaram a alternativa B (alternativa correta). Estes alunos
conseguiram identificar no gráfico o intervalo constante, decrescente e constante novamente, conforme está expresso,
em outras palavras, no enunciado do item. Em relação aos grupos de desempenho temos que 46% dos alunos de maior
desempenho responderam corretamente, enquanto que somente 15% dos alunos de menor desempenho acertaram a
questão, o que confere como bom o grau de discriminação do item.
Itens que possuem este formato ajudam o professor a identificar que alunos conseguem representar por meio de um
gráfico situações-problema que envolvem taxa de crescimento, proporcionalidade direta e inversa, crescimento e decrescimento de funções, entre outros. Por outro lado, é possível verificar que aproximadamente 67% dos alunos assinalaram
como alternativa correta, um dos distratores (A, C, D ou E). Este alto índice revela que boa parte dos alunos não
consegue relacionar expressões de uma situação-problema que indicam crescimento, decrescimento ou estabilidade
(referindo-se à função constante) com a sua representação matemática, por meio de gráficos.
Este item serve também para uma análise mais profunda. Conforme a alternativa assinalada, mostra que o aluno que
ainda não domina a função dada no item nem aquela que ele assinalou. Por exemplo, o respondente que assinalou a
alternativa C associa a situação-problema um crescimento constante a captação de água, mesmo que no enunciado
esteja indicado que após o 100º dia há uma queda, ou seja, um decrescimento na captação. Isso sugere que o aluno
provavelmente desconhece as características da taxa de variação da função.
Para reduzir este alto índice de alunos que não possuem a habilidade de analisar as características de uma função por
meio de um gráfico, o professor pode utilizar em sala de aula, recursos tecnológicos, tais como calculadoras gráficas,
softwares de álgebra computacional, tais como, Winplot, Geogebra, Graphmatica, entre outros. Estes recursos ajudam o
aluno a visualizar gráficos de funções e suas propriedades, bem como a construí-los de forma simples e dinâmica.
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Exemplo 4
A trajetória de uma bola que foi chutada para cima por um jogador é dada pela função h(t) = – t2 + 4t + 1, em que h(t)
é a altura atingida pela bola, em metros, e t é o tempo, em segundos, a partir do chute na bola.
A altura máxima atingida pela bola é
(A) 1 m.
(B) 2 m.
(C) 3 m.
(D) 5 m.
(E) 6 m.

Comentário
Este item avalia a habilidade de resolver problemas que envolvam função do 2º grau, conforme descreve a Matriz de
Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
Para resolver este item, o aluno deverá conhecer o significado dos pontos notáveis de uma parábola, neste caso, o vértice,
ou seja, deverá estar claro para o aluno que, em situações-problema que são modeladas por uma função quadrática,
os valores de máximo ou de mínimo correspondem ao vértice da parábola. Além de reconhecer isto, o aluno deve ter a
habilidade de calcular as coordenadas do vértice e relacioná-las com o que está sendo pedido no item. Especificamente
para este item, o aluno deverá observar que a altura (h) é uma função do tempo (t) e que h e t serão representados no
eixo das ordenadas e das abscissas, respectivamente.
Assim, para encontrar o valor da altura máxima (hmax), o aluno deverá calcular:

De acordo com a análise estatística, 29,1% dos alunos responderam de forma correta (alternativa D), o que classifica,
dentre outros motivos, o item como difícil para esse grupo de respondentes. Em relação aos grupos de desempenho,
assinalaram a alternativa correta 38,6% dos alunos do grupo superior, 25,9% dos alunos do grupo intermediário e apenas 15,6% dos alunos do grupo inferior. Este fato revela que o item é considerado bom para discriminar o grupo o qual
pertence cada aluno, entretanto, é nítido que mesmo entre os alunos de maior desempenho o conceito de máximo e
mínimo de uma função do 2º grau não está claro.
As análises estatísticas mostram também que 71,9% dos alunos assinalaram como alternativa correta um dos distratores (A, B, C ou E), o que é uma evidência preocupante no processo de ensino-aprendizagem deste tema, tendo em vista
que, itens com este padrão são ditos clássicos na literatura, pois quase todos os livros didáticos possuem uma série de
exercícios resolvidos e propostos semelhantes a este item. O estudo dos distratores junto dos alunos é uma interessante
oportunidade para o professor entender melhor a significação que seu estudante está construindo, já que conforme a
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alternativa que ele assinalou, mostra que além de construir uma visão equivocada da função do 2º grau, também não
compreende o que representa a alternativa que assinalou.
Para que o aluno compreenda melhor estes conceitos, é fundamental que o professor exercite de forma incessante a
construção de gráficos de uma função do 2º grau, bem como o significado dos pontos notáveis de uma parábola. Para
isto, o professor poderá utilizar animações gráficas, softwares educativos, vídeos de situações do cotidiano que envolvam
modelos matemáticos de uma função do 2º grau, entre outros. Além disso, o professor poderá relacionar o tema com
outras áreas do conhecimento, tais como a Física em lançamento balístico de um projétil, queda de um corpo em movimento, ou ainda, utilizar a modelagem matemática para investigar o gráfico da função quadrática por meio de situações
do cotidiano do aluno.
É importante destacar que a avaliação sugere que os alunos, de um modo geral, não demonstram domínio no trato
com gráficos de funções, desde a função afim. Sendo assim, é necessário procurar outras formas de desenvolver o tema
funções. Para melhorar esta habilidade, o professor deve primeiramente trabalhar a associação de cada função com o
seu gráfico. Uma metodologia interessante é a utilização de jogos que estimulem o aluno a raciocinar sobre o gráfico de
funções. Outra abordagem válida, é a resolução de exercícios que estimulem o aluno a construir gráficos, sejam eles feitos
de modo tradicional ou utilizando recursos computacionais. Finalmente, o professor poderá fazer esta abordagem, de forma interdisciplinar, utilizando problemas da Física, Química, Geografia, entre outros, ou até mesmo de jornais e revistas.
Exemplo 5
Sabendo-se que a = 400 e b = 4, então o valor de loga – logb vale:
(A) 396.
(B) 100.
(C) 10.
(D) 3.
(E) 2.

Comentário
Este item avalia a habilidade de resolver equações e inequações simples, usando propriedades de potências e logaritmos,
inclusive em situações-problemas, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. A presente
situação-problema envolve a utilização das propriedades de logaritmos para obtenção de valores logaritmos desconhecidos. Para resolver este item, o aluno deverá conhecer as propriedades operatórias dos logaritmos. Tais propriedades
devem ser mostradas aos alunos e exaustivamente treinadas, primeiramente para a memorização, e posteriormente
para a aplicação prática. Exemplo: em Química, para se obter o Ph de uma substância no cálculo de juros compostos,
além da resolução de equações exponenciais nas quais é impossível igualar as bases, entre outros. Este item se refere à
cuja propriedade é a subtração, log a – log b. Então,
divisão
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De acordo com a análise estatística, apenas 9,6% dos alunos assinalaram a alternativa E, gabarito deste item, o que a
classifica como muito difícil para o grupo de respondentes. Neste item sobre propriedades fundamentais dos logaritmos,
com índice de acerto baixíssimo e no qual os alunos do grupo intermediário superaram os alunos do grupo de maior desempenho, nota-se o baixo entendimento desse componente, o qual deve receber uma atenção especial por parte dos
professores. Além disso, a diferença entre a porcentagem de acertos dos alunos de cada grupo é muito pequena, o que
nos apresenta um índice de discriminação muito fraco. Em outras palavras, não é possível distinguir com clareza a que
grupo cada aluno está inserido.
As análises estatísticas dos principais distratores apresentam também que 35,6% dos alunos marcaram como alternativa correta o distrator A, possivelmente por ser o resultado da subtração 400 – 4. De forma semelhante, o distrator B
atraiu 28% dos alunos possivelmente por ser o resultado da divisão entre 400 e 4. Já o distrator C, atraiu 17,4% dos
alunos possivelmente por ser o valor da raiz quadrada de 100. Em todos estes casos, sobretudo aqueles que assinalaram
o distrator A, demonstram que os alunos possuem pouco ou quase nenhum conhecimento das propriedades operatórias
dos logaritmos. Isto se deve ao fato de que talvez este assunto esteja sendo abordado de forma muito superficial pelo
professor ao longo do ano letivo, sem tempo suficiente para um desenvolvimento adequado do conhecimento.
É importante que o professor aborde esse tema de forma geral, sem deixar de lado tópicos importantes, tais como as
consequências da definição de logaritmo e as propriedades operatórias, tendo em vista que estes tópicos são a base para
o desenvolvimento de habilidades que envolvem a resolução de equações e inequações logarítmicas e a resolução de
problemas. O professor deve focar a abordagem dos logaritmos a partir da resolução de exercícios para a assimilação das
propriedades, de tal forma que o aluno possa também relacionar os logaritmos com as potências.
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3.3. Itens da Prova da 2ª Série do Ensino Médio
Exemplo 1
José precisava comprar um pacote de ração e dar um banho no seu cão. Foi a uma “pet shop” e deparou-se com a
seguinte promoção:
3 banhos para o seu cão + 2 pacotes de ração = R$ 130,00
4 banhos para o seu cão + 3 pacotes de ração = R$ 180,00

Qual o valor, em reais, do banho e da ração, respectivamente?
(A) 20 e 10.
(B) 25 e 15.
(C) 30 e 20.
(D) 35 e 25.
(E) 40 e 30.

Comentário
Este item avalia a habilidade de resolver situações-problema por intermédio de sistemas lineares até a 3ª ordem conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
Pouco mais de 38% dos alunos que responderam este item corretamente assinalando a alternativa C. De acordo com
a análise estatística, responderam corretamente o item cerca de 18% dos alunos do grupo de menor desempenho e,
cerca de 32% e 57% dos alunos do grupo intermediário e superior, respectivamente, o que confere como bom o grau
de discriminação do item.
Também é possível verificar que aproximadamente 62% dos alunos assinalaram como alternativa correta um dos distratores (A, B, D ou E). Este alto índice revela que boa parte dos alunos ainda não consegue relacionar a situação-problema
a um sistema linear 2x2. Cabe ao professor verificar se tal dificuldade não é derivada de problemas associados a construção de funções do 1º grau que modelam determinada situação, já que é provável que se o estudante não consegue
montar uma equação, associar duas para montar o sistema também se mostrará uma tarefa improvável.
A situação pode ser modelada pelo seguinte sistema

A solução do sistema pode ser obtida tanto pelo método da adição (escalonamento), quanto da substituição ou até mesmo através do método de Cramer para aqueles que gostam de trabalhar com matrizes e determinantes.
No entanto, ao comparar os pacotes promocionais é possível concluir que
1b + 1r = 50
logo, a única alternativa em que a soma dos valores é 50, é a alternativa correta C.
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Outra opção de modo a aprofundar a discussão é construir as duas retas que representam o sistema sendo a interseção
destas a solução do problema. Sugere-se também que o professor apresente diversos problemas para que o aluno tenha
contato com diferentes sistemas, inclusive com coeficientes não inteiros.

Exemplo 2
Magda recebeu um presente dentro de uma caixa que depois de desmontada ficou igual à figura.

O modelo que representa a caixa em que Magda recebeu o presente é:
(A)

       (B)

(D)

       (E)

       (C)
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Comentário
Este item avalia a habilidade relacionar poliedros com suas planificações, conforme descreve a Matriz de Referência da
Avaliação do SisPAE 2014.
Um total de 52,7% dos alunos que responderam este item assinalaram a alternativa correta C. De acordo com a análise
estatística, o item apresenta um índice de discriminação muito bom já que apenas 18,4% dos alunos do grupo de menor
desempenho responderam corretamente o item, enquanto que no grupo superior esse percentual sobe para 56,8%.
Os três grupos de alunos foram atraídos pela resposta correta, ficando um número pequeno de respondentes nos distratores A, B, D e E. Os distratores A e D foram os menos assinalados provavelmente por não apresentarem base
quadrangular, enquanto que o distrator B apresenta um número maior de retângulos que o presente na planificação, e o
distrator E traz um excesso de triângulos.
Sugere-se ao professor a possiblidade de realizar esse tipo de trabalho na prática, com o possível auxílio de Artes, construindo os sólidos por meio de planificações. Em cada planificação é possível aprofundar a discussão desafiando seus
alunos a obterem perímetro das faces que compõe o sólido, assim como as respectivas áreas para a definição de área
superficial e, por fim, o volume do sólido como um todo.

Exemplo 3
Uma lata de biscoitos, na forma de um cilindro de diâmetro 12 cm e altura 20 cm , será colocada dentro de uma caixa na
forma de um prisma de base quadrada, de lado igual ao diâmetro da lata e mesma altura da lata. Usando π = 3, o volume,
em cm3, que restará dentro da caixa após a lata ter sido colocada dentro dela será de
(A) 2 772.
(B) 2 016.
(C) 720.
(D) 410.
(E) 108.

Comentário
Este item avalia a habilidade de resolver problemas que envolvam relações métricas fundamentais de sólidos como o
prisma e o volume, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
Para resolver este item, o aluno deverá calcular o volume do cilindro (VC) e do prisma (VP) e ter a informação de que o
raio é a metade do diâmetro:
V P = Áreabase ∙ altura=122 ∙20=2 880 cm3.    VC = Áreabase ∙ altura=3 ∙62∙20=2 160 cm3.
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Para concluir a resolução do item o aluno deverá atentar no texto-base que a lata em formato cilíndrico será colocada
dentro da caixa em formato de prisma de base quadrada; logo, para obter o volume que restará (VR), basta calcular a
diferença entre o volume do prisma e o volume do cilindro:

VR = VP−VC =2880 – 2160 = 720 cm³.
Desta forma, o aluno deverá assinalar como gabarito a alternativa C. De acordo com a análise estatística, 30,4% dos
alunos acertaram o item, um índice relativamente baixo, tendo em vista que itens neste padrão estão muito presentes
nos livros didáticos. Esta porcentagem de acertos indica que este item foi considerado difícil para os respondentes.
É fundamental que o professor aborde em sala de aula itens com este padrão, tendo em vista que o mesmo tem um bom
grau de discriminação. Além disso, itens semelhantes a este abordam vários tópicos de Geometria Espacial e estimulam
o aluno a raciocinar sobre cada etapa do problema. A habilidade do qual trata este item pode ser abordada utilizando
a modelagem matemática, onde professor poderá estimular o aluno, a partir da investigação de situações-problema do
cotidiano.
Os distratores propostos sugerem que o estudante utilizou de métodos inconsistentes para solucionar a questão, provavelmente por desconhecerem ou não recordarem das fórmulas do volume dos dois. Como meio de verificar tal confusão,
sugere-se ao professor que apresente novamente esse item, porém com a apresentação das respectivas fórmulas.

Exemplo 4
Em um pacote, há 30 balas, sendo oito de laranja, dez de abacaxi, seis de limão e seis de café. Tirando-se desse pacote
uma bala ao acaso, qual a probabilidade de ela ser de laranja ou de limão?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Comentário
Este item avalia a habilidade de resolver problemas que envolvam probabilidades, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014.
Para resolver este item, o aluno deverá compreender que a probabilidade é determinada pelo quociente entre o número de

casos favoráveis n(E), e o número de casos possíveis n(S), também denominado de espaço amostral:
Para este item em específico, o espaço amostral é igual a 30 (somatório da quantidade de todos os tipos de balas). A
probabilidade de escolher uma bala de laranja é:

Da mesma forma, a probabilidade de escolher uma bala de limão é:

Como não temos balas que possuem os dois sabores ao mesmo tempo, temos que estes eventos são mutuamente exclusivos (interseção vazia). Utilizando a probabilidade da união de dois eventos nessa circunstância, temos:

Vale destacar que nesse item não foi exigida a redução da fração resultante tendo em vista que esse não era o objetivo.

Caso o professor entenda ser necessário, ele poderá solicitar tal procedimento aos seus alunos.
Os alunos que assinalaram a alternativa C como alternativa correta, somam 29,9% do total de respondentes. Este
índice revela que o tópico Probabilidade deve ser abordado de forma mais profunda pelo professor. A análise estatística
aponta que pouco mais de 45% dos alunos do grupo de maior desempenho acertaram a questão, enquanto que esse
percentual cai para 25,2% e 12,6%, respectivamente, nos grupos intermediário e de menor desempenho.
É importante destacar que os distratores A e B atraíram os alunos que possuem o conceito de probabilidade, porém não
interpretaram corretamente o enunciado do problema, pois optaram pela probabilidade de sortear, no primeiro caso,
apenas uma bala de laranja e, no segundo caso, apenas uma bala de limão.
É importante que o professor desenvolva esta habilidade a partir da resolução de problemas, de forma que o aluno possa
fixar o conceito de probabilidade com mais clareza, como por exemplo, probabilidades de loterias, de jogos de azar, rifas,
resultados de jogos em geral. Além disso, é recomendado que o professor aprofunde o tema, abordando tópicos como
probabilidade da união de eventos, probabilidade condicional, entre outros.
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Exemplo 5
Uma senha, com 4 dígitos diferentes, precisa ser determinada e, para isso, são oferecidos os seguintes caracteres:
@

#

$

1

2

3

A

B

C

t
O número de possibilidades que uma pessoa tem para fazer a escolha dessa senha é
(A) 10.
(B) 325.
(C) 2 820.
(D) 5 040.
(E) 10 125.

Comentário
Este item avalia a habilidade de resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação simples, arranjo simples e/ou combinação simples, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do
SisPAE 2014. A tarefa específica, proposta no exemplo, é a de resolver problemas de contagem utilizando o conceito de
arranjo simples, já que para resolver este item o aluno deverá perceber que a ordem de escolha dos símbolos irá produzir
senhas diferentes. Por exemplo, as senhas 1-A-2-B-3-C e A-1-B-2-C-3 são diferentes, embora sejam formadas pelos
mesmos caracteres, logo a ordem de escolha interfere a produção do número de senhas.
A fórmula para o cálculo de arranjos é
que compõem a senha (4). Logo,

onde ‘n’ é o número total de elementos (10) e ‘p’ o número de caracteres

O aluno também poderá resolver este item utilizando o princípio multiplicativo, já que o enunciado do problema indica
que os caracteres da senha deverão ser diferentes. Assim, temos: 1º caractere: 10 possibilidades 2º caractere: 9 possibilidades 3º caractere: 8 possibilidades 4º caractere: 7 possibilidades. Consequentemente, o total de senhas é dado por
10 . 9 . 8 . 7 = 5 040.
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De acordo com as análises estatísticas, este item teve um grau de discriminação muito baixo e foi classificado como difícil
para o grupo de respondentes, tendo em vista que apenas 15,6% acertaram o problema. Vale destacar que esse assunto
merece maiores cuidados, tendo em vista que o percentual de alunos do grupo de maior desempenho que respondeu
corretamente este item não difere muito dos demais grupos.
Em outras palavras, a noção de contagem para os alunos desta série não está clara e precisa ser trabalhada de forma
mais intensiva, priorizando a resolução de problemas e suas respectivas análises. É importante que ao resolver problemas neste padrão, o professor estimule o aluno a raciocinar de modo que outros caminhos que levem à solução sejam
encontrados. Também é fundamental que o professor promova situações que permitam que o aluno compreenda a
distinção entre os casos de permutação, arranjo e combinação.
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3.4. Itens da Prova da 3ªSérie do Ensino Médio
Exemplo 1
O hexágono representado no plano cartesiano possui seus vértices denominados por: X, Y, Z, W, K e T.

Quais as coordenadas do vértice T desse hexágono?
(A) (2a, 3b)
(B) (3b, 2a)
(C) (2a, O)
(D) (0, 3b)
(E) (2b, 3a)

Comentário
Este item avalia a habilidade de representar pontos, figuras, relações e equações em sistemas de coordenadas cartesianas, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. A tarefa solicitada no presente item é a
de identificar um ponto no plano por meio de coordenadas cartesianas. No caso, o aluno deve saber que as coordenadas
cartesianas no plano são pares ordenados (x, y), nos quais ‘x’ é abscissa que move o ponto no sentido horizontal e ‘y’ é
a ordenada que move o ponto no sentido vertical. Também é necessário o aluno compreender o que é vértice, e quais os
sinais de ‘x’ e de ‘y’ são assumidos nos quadrantes.
De acordo com a análise estatística, 31,7% dos alunos responderam corretamente o item (alternativa A). Em relação
aos grupos de desempenho tem-se que 43,7% dos alunos do grupo superior assinalaram a alternativa correta, enquanto
que no grupo inferior esse percentual é reduzido para 17,2%, o que confere a este item um bom índice de discriminação.
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Também é possível verificar que praticamente 70% dos respondentes optaram pelas alternativas A ou B, o que sugere
que os alunos associaram corretamente o ponto T a 2a e 3b, porém apenas metade destes soube representar corretamente a ordenação do par. Em contrapartida, os demais distratores representam falta de entendimento do conceito de
par ordenado.
As noções de sistema de coordenadas cartesianas oferecem suporte para que o aluno possa construir outras figuras
geométricas planas a partir de localização de pontos. Criar pontos estratégicos que ao serem unidos formem uma figura
são sugestões para o trabalho, como por exemplo: um coração ou um cálice. Também é importante que o professor
aprofunde a discussão do ponto que tem no par ordenado o zero, pois muitos confundem (0; 3) com (3; 0) ou até mesmo
com (0; 0).

Exemplo 2
Uma reta tem equação y = x – 4.
O valor do coeficiente angular (m) e do coeficiente linear (n) são
(A) m = 0 e n = 4.
(B) m = 1 e n = – 4.
(C) m ≠ 0 e n < 4.
(D) m = 1 e n < – 4.
(E) m ≠ 0 e n = 4.

Comentário
Este item avalia a habilidade de reconhecer a equação da reta e o significado de seus coeficientes, conforme descreve
a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. A situação-problema proposta ao aluno requer a compreensão do
comportamento gráfico de uma equação reduzida da reta, apropriando-se das características de maior relevância dessa
equação, que é o coeficiente angular, que dita todos os posicionamentos de uma reta (inclinação), sendo ele positivo, negativo (função do 1º grau), nulo (função constante) ou quando a reta é paralela ao eixo ‘y’ (não caracteriza uma função).
Requer, ainda, a compreensão de que o coeficiente linear indica a posição que a reta intercepta o eixo ‘y’, ou seja, x = 0.
De acordo com a análise estatística, 38,5% dos alunos responderam corretamente o item (alternativa B). Em relação
aos grupos de desempenho tem-se que 51,2% dos alunos do grupo superior assinalaram a alternativa correta, enquanto
que no grupo inferior esse percentual é reduzido para 24,4%, o que confere a este item um bom índice de discriminação.
Em contrapartida, é possível verificar que 61,5% dos alunos assinalaram como alternativa correta um dos distratores
(A, C, D ou E). Este alto índice revela que grande parte dos alunos, sempre que veem expressões algébricas onde seus
coeficientes são formados pela unidade, tendem a dizer que o coeficiente é zero. E outra confusão é feita sempre que
precisamos de características de sinais, uma vez que ainda não está clara para esse aluno a ideia de maior, menor, igual,
diferente e suas implicações no plano cartesiano. Cabe ao professor mostrar o quanto é relevante compreender os sinais
matemáticos.
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Itens com este formato são importantes para que o professor possa identificar em sala de aula os alunos que possuem a
habilidade de resolver problemas de espaço e forma por um viés algébrico.
Exemplo 3
“O WWF-Brasil é uma organização não governamental brasileira dedicada à conservação da natureza com os objetivos de
harmonizar a atividade humana com a conservação da biodiversidade e promover o uso racional dos recursos naturais
em benefício dos cidadãos de hoje e das futuras gerações.”

(WWF-BRASIL)

Uma pesquisa, encomendada pela WWF-Brasil ao Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística (Ibope), em maio
de 2011, mostrou o tempo, em minutos, gasto no banho pelos brasileiros. Os resultados são apresentados no gráfico a
seguir:
Tempo gasto no banho

Até 5 minutos
de 6 a 10 minutos
de 11 a 15 minutos
mais de 15 munutos

(http://d3nehc6yl9qzo4.cloudfront.net/downloads/bus_ibope_projeto_agua_dez2011.pdf. Adaptado.
Acesso em Novembro de 2012)

De acordo com o gráfico:
(A) A minoria dos entrevistados toma banho em menos de 11 minutos.
(B) 50% entrevistados tomam banho em menos de 6 minutos.
(C) Mais 50% dos entrevistados gasta menos de 11 minutos no banho.
(D) 25% dos entrevistados tomam banho em menos de 11 minutos.
(E) A maioria dos entrevistados gasta até 5 minutos no banho.

Comentário
Este item avalia a habilidade interpretar tabelas e gráficos de frequências a partir de dados obtidos em pesquisas por
amostras estatísticas, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. No presente exemplo,
trata-se de compreender, interpretar e analisar um gráfico de setores. Esta habilidade é fundamental para uma melhor
compreensão do mundo que nos cerca, já que muitas notícias em jornais, revistas e até em televisão vem em forma de
gráfico.
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De acordo com a análise estatística, praticamente 34% dos alunos responderam corretamente este item, sendo que nos
grupos de desempenho cerca de 45% dos alunos do grupo superior assinalaram a alternativa correta, enquanto que esse
percentual se reduz pouco mais de 17% no grupo Inferior, o que confere a este item um índice bom de discriminação.
É possível verificar que quase dois terços dos alunos assinalaram como alternativa correta um dos distratores (A, B, D
ou E). Este alto índice revela que boa parte dos alunos tem certa dificuldade em interpretar e relacionar corretamente
uma fatia do gráfico circular com o todo.
As alternativas A e D são falsas pois aqueles que tomam banho em menos de 11 minutos engloba aqueles que tomam
em “até 5 minutos” e “entre 6 e 10 minutos”, e que juntos correspondem a quase três quartos do gráfico, ou seja, mais
da metade, o que também implica em ser maior do que 25%. O distrator B não se justifica já que ele está associado
aos indivíduos que gastam até 5 minutos e que estão representados pela parte azul do gráfico (que não cobre metade do
gráfico) e, portanto, é menor que 50%. E por fim a alternativa E também está errada, pois a maior parte está associada
à região vermelha que representa aqueles que gastam entre 6 a 10 minutos no banho.
Mais do que apenas apontar a resposta correta, o professor pode promover a discussão na sala de aula sobre os equívocos
que invalidam as demais alternativas, enriquecendo desse modo a análise do gráfico. Também é importante mostrar e
relacionar uma mesma informação com vários tipos de gráficos.
Exemplo 4
Durante uma entrevista de emprego, foi perguntado aos candidatos o que eles gostam de fazer durante o seu tempo livre.
O resultado obtido foi o seguinte:

Atividades

Percentual

Assistir televisão
Descansar
Ouvir música
Acessar redes sociais
Ler

30%
10%
12%
25%
23%

É correto afirmar que a moda está representada pela categoria
(A) Descansar.
(B) Ouvir musica.
(C) Ler.
(D) Assistir televisão.
(E) Acessar redes sociais.

Comentário
Este item avalia a habilidade de calcular e interpretar medidas de tendência central de uma distribuição de dados
(média, mediana e moda) e de dispersão (desvio padrão), conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do
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SisPAE 2014, abordando a situação de identificar a moda entre as atividades de lazer apresentadas em uma tabela de
frequência. Pouco mais de 57% dos alunos responderam corretamente este item assinalando a alternativa D. A obtenção da resposta depende da compreensão de que a moda dos dados de uma pesquisa corresponde àquele que aparece
com maior frequência. Vale destacar que, nesse caso, as respostas da pesquisa não foram apresentadas uma a uma,
mas sim compiladas em uma tabela de frequência. Consequentemente, o estudante não precisa contar o número de
escolhas de cada atividade para identificar a que se repete um maior número de vezes, mas sim identificar isso na tabela
de frequência.
De acordo com a análise estatística, o percentual de alunos que assinalou a alternativa correta foi de 37% no grupo de
menor desempenho, enquanto que no grupo de maior desempenho essa razão sobe para 72,1%, o que confere como
bom o grau de discriminação do item.
É possível verificar que aproximadamente 43% dos alunos assinalaram como alternativa correta um dos distratores (A,
B, C ou E). Este índice revela que boa parte dos alunos ainda não entendeu o conceito de moda estatística ou tão pouco
viu este assunto. Para quem não tem o conceito de moda, 42,6% dos alunos, qualquer distrator torna-se atrativo.
É recomendável que o professor desenvolva o trabalho com as medidas de tendência central (moda, mediana e de médias) comparando os resultados para cada uma delas. Apresentar situações obtidas em sala de aula para a criação de
tabelas de distribuição de frequência é uma possibilidade de aprofundamento da discussão.
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Exemplo 5
Um paisagista foi contratado para elaborar um projeto de jardinagem em um terreno circular. Para facilitar o seu trabalho,
representou o terreno no plano cartesiano Oxy, conforme a figura abaixo, mas necessita encontrar a equação da circunferência que contorna o terreno.
y

B
2
1

C –2

–1

0

1

2 A

x

–1
–2

D

Então, a equação reduzida da circunferência é:
(A) x2 + y2 = 1.
(B) x2 + y2 = 2.
(C) x2 – y2 = 3.
(D) x2 + y2 = 4.
(E) x2 – y 2 = 5.

Comentário
Este item avalia a habilidade de reconhecer a equação da circunferência e das cônicas na forma reduzida, conforme
descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE 2014. No caso do presente item, explora-se equação da circunferência reduzida com centro na origem. Aproximadamente 25% dos alunos que responderam este item assinalaram a
alternativa D (alternativa correta). A equação da circunferência é dada em função de seu centro e raio. Neste caso, em
particular, o centro está na origem do plano cartesiano, ou seja, C(0,0). Por conseguinte, o raio é a distância da origem
até uma das extremidades, que no caso é 2. Então, a partir da equação da circunferência, temos
(x – 0)2 + (y – 0)2 = 22
x2 + y2 = 4 (alternativa D)
De acordo com a análise estatística, cerca de 16% dos alunos inseridos no grupo de menor desempenho assinalaram
a alternativa correta, enquanto que 23,3% e 33,7% dos alunos inseridos, respectivamente, nos grupos intermediário e
superior, assinalaram a alternativa correta, o que confere como bom o grau de discriminação do item.
É possível verificar que cerca de 75% dos alunos assinalaram como alternativa correta, um dos distratores (A, B, C ou
E). Este índice revela que boa parte dos alunos ainda não entenderam os conceitos de geometria analítica relativos à
circunferência. Vale destacar que a equação da circunferência é obtida por meio da distância entre dois pontos, que tem
como suporte o Teorema de Pitágoras. Compreender essa associação é fundamental para um trabalho mais sólido de
geometria analítica.
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4.

Contribuição da Avaliação
ao Trabalho Pedagógico

4.1. Possibilidades Metodológicas para o Ensino de Funções
Ao ingressar no Ensino Médio, o aluno inicia sua última etapa na Educação Básica. É partir deste momento que o
aluno começa a aprofundar seus estudos, tendo contato com áreas específicas da matemática, tais como matrizes,
logaritmos, geometria analítica, entre outros temas. Entretanto, a base de quase todos estes temas específicos,
concentra-se no estudo das funções. De fato, as funções estão presentes no cotidiano do aluno, mesmo que ele
não a “enxergue” formalmente.
De acordo com resultados obtidos no SisPAE 2014, é possível verificar que há certa dificuldade do aluno no estudo
das funções, desde a compreensão do conceito, até a identificação e representação das funções nas múltiplas formas. Nosso objetivo com este artigo não é apontar “culpados” para as dificuldades que o aluno possui ao longo do
ensino médio, mas sim, apresentar algumas possibilidades metodológicas para que o professor possa desenvolver
com os alunos em sala de aula as habilidades essenciais no estudo das funções.
Em primeiro lugar, é importante que o professor compreenda o significado exato de função. Segundo Neto (2009)5:
funções são, simplesmente, uma correspondência entre um número real e outro.6 Veja o diagrama a seguir:

Observe que apresentando inicialmente esta definição (não formal), é possível construir os demais conceitos que estão ligados às funções. Ou seja, o professor não precisa necessariamente iniciar o estudo das funções apresentando
aos alunos os conceitos um tanto abstratos, tais como: relações, produto cartesiano, par ordenado etc.

5 NETO, J. B. Cálculo: para entender e usar. Ed. Livraria da Física: 2009.
6 A definição (informal) de função apresentada destina-se especificamente a funções de uma variável real. Entretanto, o conceito de função está além da associação de um número a outro. O leitor mais curioso poderá consultar um livro de Álgebra e verificar que existem funções que associam uma matriz a outra
matriz, um par ordenado a um número, etc. Todas essas associações dependem basicamente do “mundo” o qual o domínio e contradomínio estão inseridos.
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A partir da apresentação do conceito de função, o professor pode utilizar as mais variadas metodologias para os demais conceitos. Apresentaremos a seguir algumas experiências utilizando materiais concretos, softwares educacionais
etc.
1. Par Ordenado e sua Representação no Plano Cartesiano
Para abordar a representação de pares ordenados no plano cartesiano, o professor poderá utilizar o Geoplano com
Sistema de Coordenadas Cartesianas. Este material estimula a compreensão de coordenadas e das noções de localização. O professor pode dividir a turma em grupos de 3 ou 4 alunos e, para cada grupo, entregar um tabuleiro e
uma cartela de pares ordenado. A atividade consiste em solicitar aos alunos que localizem cada um dos pontos da
cartela no Geoplano e a partir disso, responderem um breve questionário, como segue o exemplo.
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Responda as questões a seguir.
1. Quais as novas coordenadas do ponto A, ao movimentá-lo 3 unidades para direita e 2 unidades para baixo?
2. Movimente o ponto F apenas 2 unidades para direita, mantendo-o na mesma altura em que está. Comparando a nova localização do ponto F com o ponto E, obtemos dois pontos simétricos em relação ao eixo y.
a) O que estes dois pontos tem em comum?
b) O que difere o ponto F do ponto E?
c) Com suas palavras, diga como é possível identificar dois pontos simétricos em relação ao eixo y?
3 O ponto C está localizado em cima do eixo x. O que você observa nas coordenadas deste ponto?

Observe que o Geoplano dispõe de poucos números (ele varia de –5 a 5 em ambos os eixos) e, portanto, limitado.
Esta mesma atividade pode ser feita utilizando-se um software educacional, tais como o Winplot7 ou o Geogebra8 (falaremos mais adiante sobre estes softwares). O diferencial desta atividade realizada com os softwares é que professor
deverá ter ao seu dispor um laboratório com computadores suficientes para no máximo dois alunos por máquina,
além de realizar uma aluna inicial para apresentar as ferramentas básicas do software para os alunos.
2. Representação Gráfica de uma Função
De posse da informação de que função são “regras” para associar um número a outro e já devidamente familiarizado
com as notações matemáticas, o aluno pode utilizar o Geoplano para representar o gráfico de uma função afim.
Neste caso, além do Geoplano e da cartela de pontos, o professor deverá fornecer um fio para que o aluno possa
finalizar a atividade e concluir que o gráfico de uma função afim tem o formato de uma reta.

  

7 Disponível para download em: http://math.exeter.edu/rparris/winplot.html
8 Disponível para download em: http://www.geogebra.org/download
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Como dito anteriormente, o Geoplano é uma ferramenta limitada uma vez que não é possível fazer a representação
de pares ordenados que possuem coordenadas racionais ou irracionais. Além disso, marcar pontos de funções
polinomiais de grau superior a 1 torna-se praticamente inviável. Nesse momento, é interessante que o professor
utilize os softwares educacionais. O ideal é que o professor tenha ao seu dispor um laboratório com computadores
e datashow, entretanto, se isso não for possível, o professor poderá apenas exibir as construções para o aluno.
Quando dizemos que o ideal é que a aula seja realizada em um laboratório, estamos dizendo, em outras palavras,
que no laboratório o aluno poderá realizar a sua própria construção no software. Isso faz com que o aluno deixe de
ser um partícipe passivo e torne-se um partícipe ativo, pois a partir da sua própria construção, poderá movimentar
sua construção e como ato contínuo, conjecturar informações acerca da atividade proposta pelo professor.
Apresentaremos a seguir alguns softwares que o professor poderá utilizar em sala de aula ou no laboratório de informática com seus alunos para estudar funções.
a) O software Winplot foi lançado em 1985 e é um aplicativo que permite a plotagem de curvas e superfícies.
É uma excelente ferramenta para o ensino de funções e geometria analítica.
Um tutorial do aplicativo pode ser encontrado em: http://math.exeter.edu/rparris/peanut/Explorando%20
Winplot%20-%20Vol%201.pdf

b) O software Geogebra é um aplicativo de matemática dinâmica que combina álgebra e geometria. Foi criado
por Markus Hohenwarter para ser utilizado em ambiente de sala de aula e permite realizar construções utilizando
pontos, retas, cônicas, gráficos de funções etc.
Um tutorial do aplicativo está disponível em: http://static.geogebra.org/help/docupt_PT.pdf
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c) O software wxMaxima9 é um aplicativo de álgebra computacional que permite ao usuário plotar gráficos, elaborar animações, resolver equações e inequações, expandir, fatorar e simplificar expressões, manipular polinômios,
criar sequências numéricas, entre outras funções.
Um tutorial do aplicativo está disponível em: http://gese.mucurilivre.org/wp-content/uploads/2012/09/Material+
para+acompanhamanto+do+Minicurso.pdf

Além destes softwares apresentados, há uma série de outros aplicativos interessantes que o professor pode utilizar
de forma gratuita para estudar outros tópicos de matemática. São eles:


GRAPHMATICA (para plotagem de gráficos);



POLY (para estudar sólidos geométricos);



WINMAT (para o estudo de Matrizes);



MATHGV (plotagem de gráficos);



SCILAB (computação numérica) etc.

De todos os softwares apresentados, o Geogebra. é o mais popular e um dos mais utilizados pelos professores de
matemática. No site https://tube.geogebra.org/ é possível encontrar vários applets (pequeno software que executa
uma determinada função dentro de outro programa maior) e em vários idiomas (incluindo o português) que podem
ser utilizados por qualquer usuário de forma gratuita. Apresentaremos a seguir alguns applets que foram criados
utilizando-se o software Geogebra.

9 Disponível para download em: http://andrejv.github.io/wxmaxima/

53

Revista Pedagógica \ SisPAE 2014

54



Applet para estudo das transformações de uma função afim: com este applet o aluno poderá construir
o gráfico de uma função afim genérica (y = ax + b) e variando a e b poderá observar o movimento de rotação
e translação no gráfico da função.



Applet para estudo dos coeficientes da função quadrática: com este applet o aluno poderá investigar de
que forma os coeficientes de uma função quadrática influenciam o gráfico da função.

Matemática \ Ensino Médio



Applet para estudo do ciclo trigonométrico: este applet pode ser utilizado pelo professor para mostrar aos
alunos as principais relações trigonométricas no ciclo a partir de um ângulo dado. Neste applet o aluno poderá
alterar o ângulo e visualizar geometricamente os valores de seno, coseno e tangente.



Applet para estudo da função seno: com este applet o aluno poderá estudar a função seno a partir do ciclo
trigonométrico.

Estes são alguns exemplos de atividades que o professor pode construir com seus alunos, entretanto estas não são
as únicas formas de se trabalhar com o software. O professor poderá utilizar o aplicativo para modelar problemas.
Por exemplo, a imagem a seguir é a modelagem de um problema em que se deve construir um retângulo de área
máxima conhecendo o seu perímetro.
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Neste tipo de atividade, o professor pode inicialmente modelar o problema no software e pedir que o aluno analise
todas as possibilidades apenas com a visualização do gráfico. A validação das conjecturas após a utilização do software
poderá ser realizada posteriormente pelo professor e o aluno utilizando-se os conhecimentos matemáticos para
provar formalmente o resultado obtido.
3. O ensino de funções por meio de situações-problemas do cotidiano
O estudo das funções ao longo do ensino médio não deve ocorrer apenas de modo técnico. É importante que o
professor apresente ao aluno a importância do que está sendo abordado em sala de aula para a sua vida, de modo
a tornar aprendizagem do aluno mais significativa. Percebe-se que fica bem mais necessário aprender função, pois
o aluno enxerga o seu uso no cotidiano. A missão do professor vai além de dar aula, pois é mais profundo educar a
estudar do que querer ensinar repentinamente e frustrar-se porque aprendizagem tem um caminho lógico, que é o
caminho do aprimoramento daquilo que foi entendido. A seguir, apresentamos alguns exemplos do cotidiano que o
professor poderá basear-se para planejar suas aulas.
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Função polinomial do 1º grau: problemas que envolvem a modelagem de funções.
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A situação-problema acima estimula o aluno a formalizar a função polinomial do 1º grau, neste caso transformando
uma situação do cotidiano em uma expressão matemática.


Função quadrática: problemas que envolvem cálculo de áreas

Um terreno retangular de área 875m² tem o comprimento excedendo em 10 metros a largura. Qual a equação que
representa o cálculo das dimensões desse terreno?

Este problema permite que o aluno desenvolva várias habilidades, tais como: reconhecimento de figuras planas,
cálculo de áreas, resolução de equação do 2º grau, entre outras. Problemas semelhantes a estes são excelentes
para contextualizar a matemática tanto no cotidiano, quanto com ela mesma, o que permite ao aluno ter uma visão
panorâmica da matemática.


Funções trigonométricas: eletrocardiograma

Uma das possibilidades de aplicação das funções trigonométricas é na medicina. Por exemplo: ao se observar o
batimento cardíaco (eletrocardiograma), a pressão arterial, a circulação do sangue no corpo humano etc.
De acordo com o que apresentamos, o professor tem ao seu dispor algumas opções de trabalhar em sala de aula
o estudo das funções. É importante ressaltar que estas metodologias não são únicas e imutáveis. É importante que
o professor, diante da sua experiência e da realidade à qual está inserido, busque outros métodos para aprimorar o
ensino-aprendizagem deste assunto. Além disso, é fundamental que o professor estimule os seus alunos a exercitarem o que foi aprendido em sala de aula, e assegurar ao aluno não somente o conhecimento técnico, mas também
que eles possam relacionar a matemática com o seu cotidiano e com as demais ciências, pois desta forma é possível
responder a mais comum das indagações que o aluno faz: para que aprendemos algo que nunca usaremos na vida?
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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.

DESCRIÇÃO

MPA 01

HAB

MATRIZ SISPAE – ENSINO FUNDAMENTAL

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
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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

62

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
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X
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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
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64

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 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.

MPA 02

DESCRIÇÃO

MPA 01

HAB

MATRIZ SISPAE – ENSINO MÉDIO
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X

X

X
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X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X
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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
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Anexo II

Descrição da Escala
de Proficiência
Matemática
SisPAE 2014

Matemática \ Ensino Médio

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;
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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 Médio

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
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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 Médio

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.

73

Revista Pedagógica \ SisPAE 2014

Nível Avançado: ≥ 300
Os alunos nesse nível demonstram capacidade para
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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.

Matemática \ Ensino Médio

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 Médio

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;
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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 Médio

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 Médio

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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