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Apresentação

À sociedade Paraense!

O

governo do Estado do Pará por meio da Secretaria de Estado de Educação coloca
à disposição da sociedade informações relativas ao desempenho escolar dos alunos
de rede pública, com a finalidade de subsidiar a gestão da educação básica, visando à
melhoria dos resultados da aprendizagem dos alunos paraenses.
A gestão da educação com foco em resultados predispõe a utilização de informações
que traduzem a realidade escolar, capaz de promover a ruptura do senso comum pedagógico nas atividades de planejamento, execução, monitoramento e avaliação do processo educativo.
É com esse sentimento que a Secretaria de Estado de Educação do Pará, por meio do
Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SISPAE contribui para a construção de uma
nova perspectiva no campo da gestão da educação, mediante a disponibilização de um
conjunto de informações relativas ao desempenho escolar da rede pública, obtidas em
tempo real nas unidades de ensino.
As informações contidas nas Revistas do SISPAE expressam a realidade da rede pública
paraense, e o desafio a ser transposto no compromisso ético e político com a sociedade,
na busca da transformação social por meio da melhoria da qualidade da educação básica.
O futuro do Estado do Pará depende do alcance da excelência do desempenho educacional das novas gerações, e partindo de tal premissa, o conjunto das Revistas do SISPAE
é instrumento balizador da gestão da educação, para planejar, executar, monitorar e
avaliar as ações educativas nas redes públicas no Estado do Pará.
Que tal instrumento atue como agente facilitador do conhecimento escolar dos alunos
da rede pública paraense, e oriente a gestão da educação básica nas redes de ensino
estadual e municipal.
Ana Claudia Serruya Hage
Secretária de Estado de Educação do Pará
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Editorial

É agora!

H

ouve um tempo em que falar em avaliação educacional era sinônimo de propor patrulhamento das instituições de ensino. Esse foi um dos efeitos colaterais do regime
militar. A comunidade educacional entendia que o governo que assumiu o comando do
país em 1964, assim como era capaz de infiltrar “olheiros” nas salas de aula para fiscalizar
os discursos de professores e informar o serviço de inteligência militar sobre possíveis
subversões, seria também capaz de utilizar resultados de avaliações em instituições de
ensino para mantê-las sob vigilância política e ideológica. Avaliação educacional e patrulhamento ideológico eram expressões intimamente ligadas naquele contexto político do
Brasil.
Mesmo após 1985, ano em que o comando do país passou efetivamente aos civis, o ranço da avaliação educacional permaneceu. Seria necessário um tempo de decaimento para
que uma visão estratégica sobre a avaliação educacional viesse a se instalar nos setores
ligados à educação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei Nº
9.394/1996, impingiu o suporte legal para isso ao estabelecer, em seu artigo 9º, inciso
VI, que a União incumbir-se-á de “assegurar processo nacional de avaliação do rendimento
escolar no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino,
objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade do ensino”.
De fato, o Ministério da Educação engendrou esforços e, contando com um momento
político de maior abertura e confiança nas diretivas governamentais, instituiu o Sistema
de Avaliação da Educação Básica – SAEB mesmo antes da promulgação da LDBEN de
1996. Isso foi feito por meio de uma portaria ministerial (nº 1.795, de 27 de dezembro
de 1994), substituída por outra portaria em 1999, que por sua vez também foi revogada
pela de nº 931, de 21 de março de 2005, ainda em vigor. Todo esse vaivém normativo,
que quase não merecia ser citado aqui, revela o processo de amadurecimento pelo qual
passa a compreensão da necessidade e as estratégias de implantação da avaliação na
educação básica.
Ainda na esteira desse amadurecimento, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira – INEP, órgão responsável pelo SAEB, criou em 2007 o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, compondo a taxa de rendimento
escolar (aprovação) e as médias de desempenho nos exames aplicados pelo Instituto.
Esse índice tornou a avaliação da educação básica brasileira mais conhecida, ganhando
inclusive considerável espaço na grande mídia, como se diz em linguagem popular, para
o bem e para o mal.

Pode-se dizer que atualmente o medo do patrulhamento passou e a avaliação educacional busca ampliar espaço como estratégia de gestão escolar e instrumento para melhoria
da qualidade da educação. Assim é que, insatisfeitos com a demora na divulgação dos
resultados e com o caráter de homogeneidade dos exames nacionais, os estados da
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federação passaram a criar seus próprios sistemas de avaliação. Expressiva maioria, para
não dizer a quase totalidade, das redes estaduais de ensino do Brasil, e algumas redes
municipais, já possuem sistemas próprios de avaliação educacional.
É bom ver o estado do Pará entre os que optaram por ter seu próprio sistema. O Sistema Paraense de Avaliação Educacional – SisPAE tem potencial para favorecer análise
minuciosa sobre o desempenho dos estudantes que possibilite o estabelecimento de
estratégias pontuais, de acordo com as características de cada escola, para a melhoria
do processo de aprendizagem. Ainda mais, o alcance do SisPAE para além dos limites da
rede estadual, envolvendo também redes municipais, o torna certamente mais promissor como instrumento a contribuir para a inflexão na situação de fraco desempenho que
o Estado vem exibindo nos indicadores de avaliação da educação básica. Há poucos anos
não conseguíamos imaginar que municípios com sérios problemas, inclusive de mobilidade intramunicipal, como os do Marajó e oeste do Pará, por exemplo, pudessem usufruir
de um sistema ágil e rico em informações sobre os desempenhos de seus estudantes.
Essa oportunidade de lançar olhares sobre sua própria realidade educacional, de maneira
individualizada, é um dos objetivos do SisPAE.
A Revista Pedagógica do SisPAE, com os dados apresentados adequadamente em gráficos e tabelas e análises inspiradoras, estão a disposição de professores e de técnicos da
Educação Básica, tanto em nível geral com indicativos de abrangência do Sistema como
em nível detalhado do desempenho em tópicos específicos dos conteúdos de aprendizagem escolar. Mais do que isso, a Revista pode também servir como material para análise
de pesquisadores e docentes da educação superior que devem ser parceiros do sistema
público de ensino em favor da melhoria da educação paraense, na formação inicial, na
continuada e na pesquisa em educação. No patamar em que estamos, a Secretaria de
Estado de Educação do Pará dispõe de dados confiáveis para disponibilizar às instituições
parceiras, em particular universidades, para o desenvolvimento de estudos e pesquisas.
Essa apropriação do SisPAE nos diferentes segmentos educacionais do Estado do Pará
certamente ainda carece de uma liderança forte, competente e explícita da administração
central da Secretaria de Educação, uma vez que a cultura de avaliar embate-se por hora
com o velho ranço já mencionado, apesar dos avanços a olhos vistos.
Destaque deve ser dado à secção Análise Pedagógica e Interpretação dos Resultados,
ali o leitor vai encontrar excelentes subsídios para avaliar procedimentos de ensino e a
aprendizagem dos estudantes. A disponibilidade on line das Revistas e dos relatórios individuais da escola instrumentalizam docentes, técnicos e pesquisadores para a superação
de dificuldades de aprendizagem e favorecem a promoção da nova cultura de avaliação
induzida pela Secretaria de Educação. Aliás, tem sido de uma inteligência estratégica a
liderança dessa Secretaria na implantação e disseminação do SisPAE. Tudo indica que a
administração da educação básica do Pará entendeu que a hora é agora!
O leitor pode estar se perguntando: e as outras dimensões que uma avaliação educacional deve abranger? Como estão as práticas pedagógicas? Que perfil de gestão escolar
temos? Como nossa infraestrutura influência o desempenho dos estudantes? Embora
tenhamos alguns indicadores para questões como essas, ainda temos muito a avançar em
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termos de avaliação. O SisPAE fornece subsídios seguros para uma mudança de rumos
na educação básica da rede pública do Pará. O nível de maturidade em avaliação que
nós chegamos demanda que utilizemos plenamente o recurso que dispomos e sigamos
ampliando nossos horizontes de avaliação.
Portanto, está muito claro que o passo a ser dado neste momento é a apropriação intensa e rotineira do SisPAE nas atividades da educação pública em nosso Estado.
É agora!
Sem o antigo receio do patrulhamento e em busca de um melhor patamar educacional
que responda às necessidades formativas dos paraenses, aproprie-se do SisPAE!
Licurgo Peixoto de Brito
Prof. Associado III da UFPA
Ex-Secretário Adjunto de Ensino – Seduc-PA
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Introdução

O

Projeto de Melhoria da Qualidade e Incremento da Cobertura da Educação Básica no
Estado do Pará 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.
Já se destacou, em várias oportunidades, o diferencial que a clareza de objetivos do
SisPAE agrega a uma avaliação de sistema que busca analisar a qualidade da educação
paraense e para além disso, que oriente o desenvolvimento de políticas públicas capazes
de contribuir para a melhoria do desempenho escolar.
No momento em que se tornam públicos os resultados da avaliação do SisPAE 2015, é
oportuno retomar os aspectos definidos como essenciais à realização bem sucedida da
avaliação e refletir sobre a sua execução ao longo das duas últimas edições.
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. Isso significa a produção de informações fidedignas e
precisas do resultado do processo de construção do conhecimento nas escolas da rede
estadual de ensino e seus anexos e nas escolas da rede municipal, focalizando as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática e os hábitos de estudos, mediante a aplicação de
instrumentos cognitivos junto aos alunos e de instrumentos contextuais (questionários)
junto aos diretores, especialistas em educação, professores e alunos, além da coleta da
percepção da comunidade escolar sobre a infraestrutura de trabalho e o clima escolar.
A preocupação de garantir ao SisPAE o valor de uma intervenção legítima, que se identifica com as necessidades e prioridades do Estado do Pará, se reflete em um conjunto
de iniciativas cujo ponto de partida foi a definição das expectativas de aprendizagem em
um contexto que permite a investigação de habilidades e competências que os alunos
desenvolvem para utilizar conhecimentos adquiridos na escola na resolução de problemas. Com esse referencial, construíram-se as Matrizes de Referência que descrevem as
habilidades essenciais e orientam a composição dos instrumentos de medida, em Língua
Portuguesa e Matemática, em cada etapa do ensino básico avaliadas. Vale a pena relembrar que as matrizes do SisPAE atendem à avaliação de um conjunto de anos/séries mais
amplo que aqueles apresentados nas Matrizes de Referência de Avaliação do Saeb/Prova
Brasil e outros sistemas de avaliação de larga escala conhecidos (Anexo I).
Além da contribuição das matrizes de referência para a construção da capacidade de
avaliação e a melhoria do desempenho do projeto avaliativo, há que destacar a interação
com o projeto pedagógico das escolas que delas resulta. Fundamentam essa convicção,
autores como Soligo (2010)2, quando afirma:
“Conhecendo as matrizes curriculares e as competências estipuladas para os testes o professor contará com um material altamente rico em possibilidades de interpretação e desenvolvimento de ações pedagógicas que contribuíram no processo de superação das dificuldades
de aprendizagem.”
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.
2 SOLIGO, Valdecir. Possibilidades e Desafios das Avaliações em Larga Escala da Educação Básica na Gestão Escolar. Revista Eletrônica Política e Gestão
Educacional, n. 9, 2º Semestre 2010. Disponível em: http:// www.fclar.unesp.br/ Home/ Departamentos/CienciasdaEducacao/RevistaEletronica/Acesso
em: março 2016.
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Nas Revistas Pedagógicas do SisPAE, as análises pedagógicas, fundamentadas em itens
propostos para investigar o domínio das habilidades de uma matriz, informam as capacidades que os alunos demonstraram ter desenvolvido e apontam fragilidades do processo
educacional.
No SisPAE a familiarização do professor com as matrizes de referência da avaliação se
materializa também nas atividades de capacitação. Em 2015, cerca de 500 professores
paraenses participaram de oficinas de elaboração de itens para avaliações de larga escala.
Essa é uma real oportunidade de refletir sobre o papel da avaliação em larga escala como
elemento da organização de currículos na educação básica.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE 2015 mantêm a identidade da edição anterior e oferecem aos professores e gestores de escolas, o diagnóstico do estágio de desenvolvimento do processo educacional que vem sendo executado nas escolas públicas paraenses.
Nesta edição 2015, será possível conhecer os resultados gerais, por disciplina e ano/ série, avaliados e compará-los com os resultados anteriores. De modo geral, os resultados
indicam que houve melhoria do desempenho dos alunos e, dessa forma, atestam o valor
da avaliação em relação às necessidades e prioridades da educação paraense e mais do
que isso, colocam em evidência o aproveitamento da experiência anterior para melhorar
a apropriação dos resultados da avaliação, como subsídios ao trabalho pedagógico e reforço ao processo de aprendizagem.
Os resultados do SisPAE 2015 também subsidiam a ideia de que a superação das fragilidades na aprendizagem nos anos iniciais do Ensino Fundamental é condição essencial
para alavancar a melhoria do resultado educacional paraense. E essa convicção emerge
da interpretação e busca do significado dos resultados da avaliação, tarefa do avaliador
externo que agora delineia a evolução do sistema educacional com elementos de dois
anos consecutivos da avaliação de larga escala.
De outra parte, já em 2014 se percebeu que os resultados do SisPAE ganham maior significado quando a sua análise e interpretação consideram a influência de fatores humanos
e culturais dos contextos em que foram produzidos.
O desafio agora foi o de reunir dados da avaliação do SisPAE para responder, da forma
mais completa possível, a seguinte questão:
Quais são os impactos dos fatores sociais, econômicos e ambientais sobre o projeto
educacional paraense?
Conforme anteriormente mencionado, as Revistas Pedagógicas do SisPAE 2015, estão
organizadas em quatro seções:
1. “ Dados Gerais” apresentando informações básicas sobre o SisPAE 2015, os instrumentos utilizados no processo de avaliação e sua abrangência.
2. “ Resultados do SisPAE 2015”, relatando os resultados gerais da disciplina objeto da
revista e os estudos de comparação de resultados das edições do SisPAE 2014 e 2015.
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 reiterar que os exemplos possuem propriedades estatísticas que permitem classificá-los como questões que descrevem a habilidade investigada e discriminam entre os grupos de alunos com menor e melhor desempenho na prova. Dadas
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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 elaborados 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.
As Revistas Pedagógicas do SisPAE são instrumentos que se destinam à socialização dos
resultados do processo avaliativo. Portanto, precisam ser conhecidas para que possam ser
úteis ao processo de transformação do ensino/aprendizagem. Segundo Vianna (2005)3,
“Os resultados das avaliações não devem ser utilizados única e exclusivamente para
traduzir um certo desempenho escolar. A sua utilização implica em servir de forma positiva
na definição de novas políticas públicas, de projetos de implantação e modificação de cur
rículos, de programas de formação continuada dos docentes e, de maneira decisiva, na
definição de elementos para a tomada de decisões que visem a provocar um impacto,
ou seja, mudanças no pensar e no agir dos integrantes do sistema.”

3 VIANNA, Heraldo Marelim. Fundamentos de um Programa de Avaliação Educacional. Brasília: Liber Livro Editora, 2005.
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1.

Dados Gerais
1.1. SisPAE 2015 – Abrangência e Participação
O SisPAE 2015 envolveu a participação de alunos, professores e diretores de 3.795 escolas, distribuídas em 142 municípios
paraenses. São 876 escolas estaduais, 2.919 escolas municipais e 16 casas familiares rurais. Da previsão inicial de 811.127 mil
alunos matriculados em 4.045 escolas, participaram da avaliação 555.722 alunos em Língua Portuguesa e 554.983 alunos em
Matemática, o que resulta média de 65% em relação ao total de alunos previstos. A tabela seguinte reúne os dados da participação de alunos por ano/série avaliados e disciplina, por rede de ensino avaliada.

Tabela 1. SisPAE 2015 - Dados de Previsão e Participação de Alunos por Rede de Ensino
Dependência administrativa

Estadual*

Municipal**

Ano/Série

** Previsão baseada no Censo Escolar 2014.

14

Presentes

(%)

Matemática
Presentes

(%)

13.344

11.039

82,7

11.184

83,8

5º ano EF

17.483

14.416

82,5

14.582

83,4

7ª série EF

32.395

24.305

75,0

24.305

75,0

8ª série EF

32.185

23.240

72,2

23.240

72,2

1ª série EM

128.490

79.709

62,0

79.709

62,0

2ª série EM

100.681

62.771

62,3

62.771

62,3

3ª série EM

88.141

50.590

57,4

50.590

57,4

Total

412.719

266.070

64,5

266.381

64,5

4º ano EF

124.141

92.094

74,2

91.583

73,8

5º ano EF

121.531

92.257

75,9

91.718

75,5

7ª série EF

82.306

56.291

68,4

56.291

68,4

8ª série EF

68.516

48.167

70,3

48.167

70,3

1ª série EM

126

79

62,7

79

62,7

2ª série EM

53

23

43,4

23

43,4

3ª série EM

78

26

33,3

26

33,3

396.751

288.937

72,8

287.887

72,6

4º ano EF

8

9

112,5

9

112,5

5º ano EF

118

31

26,3

31

26,3

7ª série EF

21

20

95,2

20

95,2

1ª série EM

1.195

488

40,8

488

40,8

2ª série EM

166

133

80,1

133

80,1

3ª série EM

149

34

22,8

34

22,8

1.657

715

43,2

715

43,2

Total
* Previsão baseada no Censo Escolar 2015.

Língua Portuguesa

4º ano EF

Total

Particular
(Casas familiares rurais)

Previsão

Matemática \ Ensino Médio

Em relação à edição do SisPAE 2014, o percentual de participação do alunado em 2015 é menor e reflete uma vez
mais, as diferenças entre o número de alunos previsto e o de participantes na avaliação, em particular no Ensino
Médio, em todas as redes, devendo ainda ser ressaltada a diminuição da participação da 8ª série do Ensino Fundamental.

1.2. Instrumentos do SisPAE
A avaliação do SisPAE 2015, foi estruturada para dar continuidade ao modelo de avaliação concebido para o sistema
paraense de Educação Básica e nessa condição, utilizou instrumentos que lhe permitiram a coleta das informações
sobre o desempenho escolar mediante a aplicação de:


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



questionários contextuais aos alunos, professores e equipes das unidades escolares, com o objetivo de obter
dados sobre perfil socioeconômico do aluno e a trajetória escolar, características da turma, gestão e infraestrutura
da escola e perfil dos professores e gestores escolares.

1.2.1. Provas
Nas avaliações do SisPAE são utilizados itens de múltipla escolha, compostos de enunciado, que pode vir acompanhado 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 2015 foram utilizados:


itens elaborados com base nas habilidades indicadas nas Matrizes de Referência da Avaliação, pré-testados no
SisPAE 2014, segundo metodologia especialmente desenvolvida para essa avaliação.



itens comuns com o Saeb/Prova Brasil, como mecanismo para assegurar a comparabilidade tanto entre os resultados do SisPAE quanto aos 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 série do Ensino Médio, foram avaliados
por 91 questões de Língua Portuguesa e Matemática.
Foi utilizada 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 série 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 189 diferentes cadernos
de provas.
A composição da prova leva em conta o conjunto de habilidades descritas na Matriz de Referência da Avaliação, e
busca uma distribuição de itens que estabeleça a melhor interlocução com o público respondente, tanto no que se
refere à complexidade, quanto no que diz respeito à diversidade de habilidades que pretende aferir.
Na edição do SisPAE 2014, as Revistas Pedagógicas apresentavam uma figura com a distribuição de questões segundo as habilidades avaliadas em cada um dos 21 cadernos da prova, propiciando aos leitores uma visão qualitativa da
cobertura da Matriz de Referência no exemplo utilizado. Além disso, a compreensão de que o conjunto de respostas
registradas nos 26 cadernos de prova – e não no único caderno do aluno, que possibilita a avaliação das habilidades
previstas para um dado ano/série.
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A presente edição do SisPAE traz um outro modelo de análise que também é útil para conhecer a relação de uma
prova com a Matriz de Referência da Avaliação que orienta a sua organização.
A Figura 1 permite conhecer a relação entre o número de questões propostas por habilidade definida na matriz que
referencia a avaliação, na prova de Matemática aplicada no SisPAE 2015 para a 2ª série do Ensino Médio. A Matriz de
Referência da Avaliação dessa série escolar compreende 15 habilidades, relacionadas aos temas Números, Aritmética, Álgebra, e Funções, Espaço e Forma, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação. A figura mostra que a
prova foi composta por questões elaboradas para todas as habilidades descritas para a 2ª série do Ensino Médio na
Matriz de Referência da Avaliação de Matemática no SisPAE.
Figura 1. Número de Itens por Habilidade da Matriz de Referência da Avaliação
na Prova de Matemática 2ª Série do Ensino Médio, SisPAE 2015

A figura mostra um pouco mais: o número de itens em cada habilidade investigada. Seria essa uma composição
equilibrada? Que relação ela guarda com a matriz? Os dados apresentados na tabela e o gráfico que a representa
respondem essas questões, devendo ser observado que estão sendo contadas as questões da prova que aferiam
habilidades de 2ª série do Ensino Médio.
Tabela 2. Composição da Prova de Matemática – 2ª série do Ensino Médio
SisPAE 2015
Habilidade
Tema

Prova

Número

%

Número

%

Números, Aritmética e Álgebra

3

20,0

8

14,3

Espaço e Forma

5

33,0

22

39,3

Grandezas e Medidas

5

33,3

18

32,1

Tratamento da Informação

2

13,3

8

14,3

15

100,0

56

100,0

Total
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Gráfico 1. Matemática 8ª Série EF – Correspondência entre o número de habilidades por tema
na Matriz de Referência da Avaliação e o Número de Itens da Prova. (Em %)

1.2.2. Questionários de Contexto
A edição 2015 do SisPAE incluiu coleta de informações sobre as características dos alunos de todos os anos/séries
avaliados, dos coordenadores, diretores e 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 coordenadores e aos diretores das escolas.
Na edição do SisPAE 2015, os questionários aplicados aos alunos dos 4º e 5º anos do Ensino Fundamental foram
reestruturados para melhor adequação ao público respondente. Também foram, pela primeira vez, coletados dados
junto aos coordenadores das escolas paraenses.
Desde o SisPAE 2014, já se percebia o impacto das características individuais ou contextuais dos alunos sobre o seu
desempenho. Por essa razão, a comunicação de resultados reservou espaço para a apresentação dos resultados da
influência dos fatores extraescolares sobre a proficiência dos estudantes para mostrar que os resultados brutos de
proficiência, sem levar em conta as variáveis contextuais, pode ocasionar apreciações inadequadas acerca do desempenho de alunos, escolas e demais instâncias educacionais. O SisPAE 2015 buscou aprofundar os conhecimentos
sobre o impacto desses fatores.
A tabela seguinte anota os números relacionados à coleta dos questionários no SisPAE 2015.
Tabela 3. Questionários de Contexto – SisPAE 2015
Público

Questionários respondidos

Alunos

555.632

Coordenadores

19.894

Diretores

3.390

Escolas

3.478
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Os resultados apurados nos questionários respondidos foram consolidados e organizados dando lugar a dois relatórios que apresentam a descrição e a análise de informações sobre as características dos participantes e das escolas,4 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 20155. A publicação ESTUDOS DO
SISPAE 2015: PERFIL DOS PARTICIPANTES E FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR contém,
na íntegra, os resultados e análises realizados com os questionários contextuais.

4 Tavares, M. R. M..; Maciel, M. C.. Souza, M. M.. SisPAE 2015: CARACTERIZAÇÃO GERAL DOS ALUNOS, PROFESSORES, DIRETORES E
ESCOLAS. Fundação Vunesp. São Paulo, 2016.
5 Barbetta, P., Borgatto, A., Andrade, D. F. RELATÓRIO DE FATORES ASSOCIADOS AO DESEMPENHO ESCOLAR – SisPAE 2015. Fundação
Vunesp, São Paulo, 2016.
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2.

Resultados do SisPAE 2015
para Matemática
A Tabela 4 apresenta as médias de proficiência em Matemática por anos/séries avaliadas, da rede estadual e das
redes municipais no SisPAE 2015.
Tabela 4. Médias de Proficiência em Matemática – SisPAE 2015
Ano Escolar

Rede Estadual

Redes Municipais

Estado do Pará

N

Média

N

Média

N

Média

4º ano EF

10.915

153,0

84.950

150,1

95.865

150,5

5º ano EF

14.322

164,2

84.138

166,6

98.460

166,3

7ª série EF

24.121

195,7

51.820

198,9

75.941

197,9

8ª série EF

22.911

211,0

43.214

217,4

66.125

215,2

1ª série EM

79.631

230,5

41

237,7

79.672

230,5

2ª série EM

62.690

237,6

23

248,7

62.713

237,6

3ª série EM

50.510

239,7

26

246,0

50.536

239,7

Em relação aos resultados do SisPAE 2014, exceção feita à 8ª série do Ensino Fundamental, as médias de Matemática
foram mais altas no SisPAE 2015, em todos os demais anos/séries avaliados. O gráfico seguinte mostra essa variação.
Gráfico 2. Comparação das Médias de Proficiência em Matemática
Estado do Pará – SisPAE 2014-2015

19

Revista Pedagógica \ SisPAE 2015

Esse gráfico também representa a evolução das médias nas redes estadual e municipal, exceto para a 3ª série do
Ensino Médio das redes municipais, onde houve sensível queda na média de proficiência. Também pode-se notar
que o alunado de Ensino Médio, nas redes municipais é muito pequeno.

2.1. Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SisPAE
Uma das formas mais importantes de refletir sobre os resultados de uma avaliação de larga escala provém da classificação dos alunos nos níveis de proficiência definidos para a avaliação. Como se sabe, a proficiência em Matemática,
dos alunos do 4º e 5º anos do Ensino Fundamental, da 7ª e 8ª series do Ensino Fundamental e da 1ª, 2ª e 3ª séries
do Ensino Médio Ensino, aferidas no SisPAE, são ancoradas nas mesmas escalas métricas do Saeb. Sendo assim, a
apreciação das médias de proficiência se faz em uma escala de proficiência, cujos pontos são obtidos da aplicação de
metodologia estatística – Teoria da Resposta ao Item (TRI).
Dispondo de uma coleção de pontos, e de uma escala que os organiza, o desejável é interpretar pedagogicamente
o significado do posicionamento da proficiência, na escala. E isso se pode fazer ponto a ponto, ou por intervalos de
pontos. Nessa forma de agrupar, os intervalos são denominados Níveis de Proficiência, e permitem uma primeira
interpretação pedagógica do significado de uma dada média.
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.
O quadro e a tabela seguintes reúnem as informações sobre a classificação e a descrição dos níveis de proficiência
no SisPAE bem como sobre os intervalos de pontuação que definem os níveis de proficiência de Matemática para
os anos/séries avaliados.
Classificação e Descrição dos Níveis de Proficiência do SisPAE
Classificação

Nível de
Proficiência

Insuficiente

Abaixo do
Básico

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

Básico

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

Adequado

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

Avançado

Os alunos, neste nível, demonstram conhecimentos e domínio dos conteúdos, habilidades e competências acima do requerido no ano/série escolar em
que se encontram.

Suficiente

Avançado
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Tabela 5. Níveis de Proficiência em Matemática – SisPAE
Nível

4º EF

5º EF

7ª EF

8ª EF

1ª EM

2ª EM

3ª EM

Abaixo do
Básico

< 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

A descrição pedagógica dos pontos desses intervalos é um resultado muito significativo e é possível com a interpretação do desempenho dos alunos nas tarefas de cada prova apresentada em cada edição do SisPAE. Essa descrição
compõe a Escala de Proficiência do SisPAE, por disciplina, que é anualmente atualizada em função de novas tarefas
que os alunos conseguem realizar.
O Gráfico 3 reúne a distribuição percentual dos alunos do Estado do Pará, segundo os níveis de proficiência do SisPAE.Os dados nele registrados são gerais. Cada região, rede, município e 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 avanço da aprendizagem.
Gráfico 3. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Matemática
Estado do Pará – SisPAE 2015

A abordagem dos percentuais de alunos classificados por nível de proficiência é ótimo recurso para a reflexão sobre
o avanço do SisPAE em 2015. O que se busca, numa avaliação de larga escala, são argumentos que comprovem a
evolução e atestem a melhoria, evidenciando que o esforço de professores e gestores na melhoria do processo de
ensino-aprendizagem foi bem sucedido. A comparação dos percentuais de alunos classificados por nível de proficiên
cia, em várias edições da avaliação, é um meio eficaz de obter informações que permitem refletir sobre a evolução
de um sistema educacional. O gráfico e a tabela utilizam dados do SisPAE 2014 e 2015 nessa comparação.
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Tabela 6. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Matemática
Estado do Pará – SisPAE 2014 e 2015
Resultados SisPae 2014
Ano/Série
4º ano EF
5º ano EF
7ª série EF
8ª série EF
1ª série EM
2ª série EM
3ª série EM

Abaixo
do Básico
71.2
68,9
59,8
56,5
57,9
68,6
82,0

Resultados SisPae 2015

Básico

Adequado

Avançado

24,2
26,5
30,4
41,1
40,6
30,2
17,2

4,2
4,2
8,8
2,3
1,4
1,2
0,8

0,4
0,4
1,0
0,1
0,1
0,0
0,0

Abaixo
do básico
65,9
63,6
55,7
63,8
58,6
64,8
80,9

Básico

Adequado

Avançado

28,4
28,6
34,9
33,2
38,9
33,3
18,2

5,0
6,8
8,5
2,8
2,4
1,8
0,9

0,7
1,0
0,9
0,2
0,1
0,1
0,0

A Tabela 6 permite constatar, que à exceção da 8ª série, nos demais anos escolares avaliados no Ensino Fundamental, que entre 2014 para 2015, houve queda no percentual de alunos classificados no nível Abaixo do Básico.
Nota-se também que os percentuais de alunos nos níveis básico e superiores aumentaram. Ainda que as médias
de proficiência em Matemática situem-se no nível Abaixo do Básico, os resultados do 4º, 5º anos e da 7ª série do
Ensino Fundamental evidenciam que houve melhoria no desempenho dos alunos. Será preciso esforço ainda maior
para que essa transformação, ainda que discreta, chegue à 8ª série do Ensino Fundamental. No Ensino Médio, o
percentual de alunos no nível Abaixo do Básico na 2ª série do Ensino Médio praticamente não se altera em relação
a 2014, e diminui nas duas outras séries. De qualquer modo, será necessário motivar os alunos de 3ª série para um
maior envolvimento com a Matemática no final da Educação Básica. O percentual de alunos que demonstram domínio insuficiente dos conteúdos, habilidades e competências desejáveis para a 3ª série do Ensino Médio é muito alto.
O Gráfico 4 compara resultados da classificação por nível de proficiência no SisPAE 2014 e 2015.
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Gráfico 4. Percentuais de Alunos por Nível de Proficiência em Matemática
Estado do Pará – SisPAE 2014 – 2015
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3.

Análise Pedagógica e
Interpretação dos Resultados
3.1. Análise do Desempenho
Na edição de 2015, como nova ferramenta de trabalho para o professor, a Revista do SisPAE traz uma abordagem
gráfica do desempenho médio dos respondentes em cada uma das habilidades6 avaliadas. O gráfico traz o acréscimo
no percentual de acerto que cada Grupo de Desempenho apresentou para as habilidades.
É importante frisar que o índice de acerto não tem relação direta com ser mais ou menos proficiente em relação ao
domínio de uma habilidade, já que isso envolve uma análise mais complexa, em conjunto com a escala de proficiência. Contudo, é indício muito útil para uma ação rápida por parte do professor, pois permite analisar quais situações
são mais ou menos familiares para os estudantes
A seguir tem-se um pequeno tratamento para cada uma das turmas avaliadas.
Grafico 5. Desempenho dos alunos da 1ª Série do Ensino Médio
SisPAE 2015 – Matemática

6 A descrição das habilidades do Ensino Fundamental pode ser obtida em http://www.vunesp.com.br/sepa1401/arquivos/MAT_EnsinoFundamental.pdf
Enquanto que as do Ensino Médio estão disponíveis em http://www.vunesp.com.br/sepa1401/arquivos/MAT_EnsinoMedio.pdf
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Os resultados apresentados no gráfico sugerem que os alunos estão mais familiarizados com sequências numéricas,
inclusive Progressão Aritmética e Progressão Geométrica; grandezas diretamente proporcionais e a leitura análise de
crescimento e decrescimento de um gráfico. É importante destacar que os melhores resultados dos estudantes no
trato com sequências ocorreram naqueles casos em que é possível descrever um a um os elementos até encontrar
o que se espera. Já a análise da variação de uma função estava sempre associada a gráficos compostos por linhas
retas, enquanto que o trabalho com a proporcionalidade direta envolvia números pequenos. Tudo isso sugere uma
abordagem exploratória e ainda pouco técnica, o que indica construtos matemáticos ainda em fase inicial.
Em contrapartida, as tarefas de caráter mais algébricos ou que exigem habilidade de interpretação de texto para resolução de uma situação-problema demonstram ser os principais desafios para os professores dessa primeira série
do Ensino Médio. Na revista do SisPAE 2015 há algumas sugestões de trabalho envolvendo funções.
A prova da 2ª série do Ensino Médio avalia habilidades associadas a sistemas lineares, trigonometria, geometria,
teoria da contagem e probabilidade. O desempenho dos alunos medido na prova é o seguinte:
Gráfico 6. Desempenho dos alunos da 2ª Série do Ensino Médio
SisPAE 2015 – Matemática

Destaca-se no gráfico o melhor desempenho dos estudantes em tarefas que envolvem a planificação de figuras,
principalmente de prismas e cilindros. Outras tarefas são bem resolvidas apenas por alunos do Grupo de Maior
Desempenho como:


solucionar situações-problema modeladas por sistemas lineares 2 x 2, que permitem teste de valores;



aplicar a razão trigonométrica dada na questão para obtenção de um valor desconhecido no triângulo;



aplicar a definição clássica de probabilidade para o cálculo associado a um evento simples;



determinar o número total de composições possíveis por meio da técnica do produto cartesiano.

Em contrapartida, os alunos dos três grupos demonstraram alto grau de dificuldade em realizar tarefas associadas a:


resolver problemas envolvendo semelhança de triângulos apresentados em posições distintas;



identificar um sólido, sem apoio visual, a partir de seus elementos;
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resolver problemas que dependem do cálculo do Teorema de Pitágoras7;



determinar a área de uma figura retangular usando a decomposição;



calcular o volume de prismas dado a medida de suas arestas;



determinar a relação de proporcionalidade entre o raio de um esfera e sua superfície.

Sugere-se ao professor repensar nas atividades propostas em aula buscando uma maneira mais efetiva de auxiliar
seus alunos a desenvolverem suas competências.
Na 3ª série do Ensino Médio os resultados obtidos nessa edição do SisPAE foram os seguintes:
Gráfico 7. Desempenho dos alunos da 3ª Série do Ensino Médio
SisPAE 2015 – Matemática

A análise dos resultados e das respostas apresentadas pelos estudantes que participaram do teste sugere que as tarefas associadas a polinômios, números complexos e Geometria Analítica, com exceção do ponto no plano cartesiano,
são pouco conhecidas pelos estudantes.
Para a 3ª série EM, mesmo os alunos do Grupo Intermediário, o percentual de acerto foi, em média, inferior a 35%.
Apenas os alunos do Grupo de Maior Desempenho conseguiram demonstrar familiaridade com algumas tarefas e
problemas, das quais se destacam, além do que foi apresentado para as turmas anteriores:


determinar a média e a mediana em um conjunto de valores;



ler e comparar dados em um gráfico simples de barras.

A seguir, são apresentados alguns itens que ilustram algumas das considerações aqui feitas ou que as respostas apontaram um comportamento valioso para a discussão pedagógica.

7 É importante destacar que muitos respondentes apontam a medida da diagonal de um retângulo como sendo igual a medida do maior lado do retângulo,
não aplicando o Teorema de Pitágoras.
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3.2. Sobre a Análise de Itens
A leitura da presente revista e, mais especificamente, das análises dos itens 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 apresentados
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 res
postas 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, 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. Nos 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 as 7ª e
8ª séries do EF e 1ª, 2 ª e 3ª séries do EM, a prova apresentou 26 itens. Nas provas SisPAE 2015, tem-se:
Grupo 1
Nº acertos

Turmas

Grupo 2
Nº acertos

Grupo 3
Nº acertos

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

Mínimo

Máximo

4º ano EF

0

5

6

9

10

22

5º ano EF

0

6

7

9

10

22

7ª série EF

0

7

8

10

11

26

8ª série EF

0

7

8

10

11

26

1ª série EM

0

5

6

8

9

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 é obtido a partir da
porcentagem de respondentes que acertaram o item. Já o nível de discriminação 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.
Percentual
de Acerto

Classificação

Índice de
Discriminação

Classificação

maior que 80 p.p.8

excelente

inferior a 15%

muito difícil

60 p.p. a 79 p.p.

ótima

16% a 35%

difícil

40 p.p a 59 p.p.

muito boa

36% a 65%

média

20 p.p. a 39 p.p.

boa

66% a 85%

fácil

10 p.p. a 19 p.p.

fraca

maior que 85%

muito fácil

inferior a 10 p.p.

muito fraca

8 pontos percentuais.
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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 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 colunas do gráfico representa uma das alternativas, sendo que apenas a correta apresenta o percentual
de alunos de cada Grupo de Desempenho que optou por essa resposta. Nesse exemplo, ao analisar a alternativa B,
pode-se observar que aproximadamente 20% dos alunos do Grupo 1 assinalaram essa alternativa, enquanto que,
no Grupo 2, esse percentual sobe para quase 31% e no Grupo 3, cerca de 52% dos alunos assinalaram essa opção. Isso mostra que o item teve um desempenho coerente entre os Grupos de Desempenho, já que a coluna do
Grupo Inferior é menor que a do Grupo Intermediário que, por sua vez, está abaixo da coluna do Grupo Superior.
Além de analisar os percentuais de acerto, é possível ver outros indicativos, como, por exemplo, o fato de que para
os alunos dos Grupos 1 e 2 a alternativa A se mostrou um distrator atrativo. Investigar o motivo que gerou esses
resultados pode auxiliar o professor a conhecer melhor seus alunos.
Cada item analisado será acompanhado de tabela e gráfico similares aos acima, e as análises pedagógicas levarão em
conta essas informações.

3.2.1 Itens da Prova da 1ª Série do Ensino Médio
Exemplo 1
Para aumentar as vendas de um certo livro, cujo preço é de R$ 80,00, o proprietário de uma livraria reduziu seu preço em 25%.
O preço do livro passou a ser de
(A) R$ 5,00.
(B) R$ 20,00.
(C) R$ 55,00.
(D) R$ 60,00.
(E) R$ 75,00.
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Comentário
O item está associado à habilidade de utilizar relações de proporcionalidade direta, inversa, e direta com o quadrado na
resolução de problemas, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE.
A situação proposta envolve a obtenção de um valor a ser pago por um livro após sofrer um desconto de 25%. Para responder corretamente o item, o aluno pode:
i) determinar o valor desconto para então subtraí-lo do preço do livro.
Nesse caso, o estudante encontra o valor correspondente a 25% de R$80,00 pela maneira que entender ser mais adequada. Pode ser via regra de três ou então pelo produto da porcentagem (na representação fracionária ou decimal) pelo
valor do livro. Por qualquer caminho, deverá obter como resposta R$20,00. Esse valor correspondente ao percentual de
desconto (25%) deve ser subtraído do valor inicial do livro (R$80,00).
Deste modo, Se P é o preço do livro após o desconto, temos: P = 80 – 20 = 60 reais.
ii) associar o novo valor do livro a uma porcentagem.
Desse modo, o respondente deveria associar o novo valor do livro como um correspondente de 75% do valor atual. Logo,
seu novo valor será 75% de R$80,00. Novamente, pelo método que entender ser mais adequado, deve-se chegar diretamente no valor de 60 reais.
Embora seja comum lidar no dia a dia com situações de compra e venda, envolvendo descontos em porcentagem,
percebe-se pela análise estatística que, mesmo uma tarefa menos complexa associada à habilidade em questão, se mostrou sensivelmente difícil para o grupo de respondentes, posto que apenas 25,9% dos alunos assinalaram a alternativa
correta. Mesmo no Grupo de Maior Desempenho o percentual de acerto foi inferior a 40%.
A alternativa C obteve um expressivo percentual de escolha em todos os Grupos de Desempenho. Isso sugere que os
alunos compreendem que numa compra com desconto se paga um valor inferior ao preço anunciado, contudo é razoável
inferir que os alunos subtraíram 25 de 80 reais obtendo 55 como resultado, ignorando o conceito de porcentagem.
A alternativa B também obteve um significativo percentual de escolha entre os grupos de desempenho, sugerindo que os
alunos calcularam corretamente 25% de 80 reais, mas interpretaram incorretamente o problema já que não subtraíram
o valor obtido, 20 reais, do valor inicial do livro (80 reais).
Pelo exposto, cabe ao professor o emprego de estratégia para desenvolver satisfatoriamente a habilidade aferida pelo
item. O professor pode, por exemplo, desenvolver tarefas com o objetivo de estabelecer o significado de porcentagem
como:
100%

=

o todo

50%

=

a metade (obtido pela divisão por 2)

25%

=

a quarta parte ou metade da metade (obtido pela divisão por 4)

20%

=

um quinto (obtido pela divisão por 5)

10%

=

um décimo (obtido pela divisão por 10)

1%

=

um centésimo (obtido pela divisão por 100)
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Esta pode ser uma estratégia, bastante eficaz se, por exemplo, o aluno compreender 10% de 80 como um décimo de
80, o que significa dividir 80 por 10, cujo resultado é 8. Daí, ser motivado a concluir, por exemplo, que o dobro de 10%,
ou seja, 20% é 16. Ou ainda, que por ser a metade de 10%, 5% é a metade de 8 e, portanto, igual a 4.

Exemplo 2
Considere a função y = f(x), no intervalo [–6,6]:
y
4
3
2
1
–6 –5 –4 –3 –2 –1 0

1

2

3

4

5

6

x

A função y = f(x) é constante no intervalo:
(A) [0,4]
(B) [–1,0]
(C) [–1,2]
(D) [2,4]
(E) [4,6]

Comentário
Este item está associado à habilidade de descrever as características fundamentais da função do 1º grau, relativas ao gráfico, crescimento/decréscimo e taxa de variação, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE.
Apresenta uma situação-problema por meio do gráfico de uma função real na qual, solicita o intervalo em que a função é constante.
Para responder corretamente o item o aluno deve saber que uma função é constante, em um determinado intervalo, se qualquer
valor x pertencente ao intervalo contido em seu Domínio, estiver associado ao mesmo valor y pertencente ao seu conjunto Imagem.
Pela observação do gráfico, a resposta correta é alternativa C, pois para qualquer valor x [–1,2] tem-se y = 4, conforme destacado
a seguir:
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O percentual de acerto desse item foi de 25,1%, sendo que nos grupos de desempenho inferior e intermediário o percentual de acerto foi de 14,7% e 21,6%, respectivamente. Ainda que levemos em consideração o grupo de melhor
desempenho o percentual de acerto (35,0%.) não foi tão significativo.
A alternativa A, foi a segunda alternativa mais escolhida pelos alunos, que provavelmente foi motivada por terem observado o intervalo [0,4] considerando apenas o eixo das ordenadas, ou então, motivados por uma confusão entre os
conceitos de intervalo e par ordenado. Isso sugere que para maioria dos alunos a habilidade associada ao item ainda não
foi satisfatoriamente desenvolvida.
A representação gráfica de uma função é parte fundamental do estudo das funções e precisa ser apresentado de modo
que os estudantes construam um conceito mais significativo. Por isso, é fundamental que o professor busque intensificar
nas aulas de matemática o trabalho envolvendo análise de gráficos. Um bom caminho para isso é o uso de softwares
como o GeoGebra9 10 que auxiliam a construção de gráficos de funções e facilitam a aprendizagem de suas características.
Outro ponto a ser pontuado no ensino das funções, é que os alunos apresentam dificuldades em compreender o significado da expressão y=f(x), muitas vezes motivado por problemas decorrentes da incompreensão frente à linguagem
matemática. Uma das características dessa linguagem é ser compacta. Veja, por exemplo, que com poucos símbolos
escrevemos a expressão y=f(x) como representação de uma função real, cujo o significado é que “y é uma função de x”,
isto é, para cada valor de x, existe um único valor y correspondente. Este e outros aspectos da linguagem matemática
não podem ser negligenciado em sala de aula pelo professor11.

9 Disponível em http://www.geogebra.org/download
10 A revista pedagógica SisPAE 2014 também traz alternativas para o trabalho envolvendo funções, inclusive com sugestões de recursos pedagógicos para o
desenvolvimento do assunto.
11 Para saber mais sobre linguagem matemática acesse a página do Grupo de Estudos de Linguagem Matemática-GELIM/UFPA no endereço eletrônico http://
www.ppgecm.ufpa.br/index.php/grupos-de-pesquisa/gelim/publicacoes
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Exemplo 3
Uma população de bactérias em uma placa de testes cresce de forma exponencial a cada minuto. Qual das sequências seguintes poderia representar tal crescimento?
(A) 100 000; 75 000; 50 000.
(B) 100 000; 50 000; 25 000.
(C) 100 000; 200 000; 400 000.
(D) 100 000; 150 000; 300 000.
(E) 100 000; 200 000; 300 000.

Comentário
Este item está associado à habilidade de reconhecer a função exponencial e suas propriedades relativas ao crescimento

ou decrescimento, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE.
O item apresenta uma situação-problema na qual é solicitado que aluno identifique a sequência numérica que representa o crescimento de uma população de bactéria. Para respondê-lo corretamente, o aluno deve saber que numa sequência numérica apresenta um crescimento exponencial se o quociente entre um termo, a partir do segundo, e seu antecessor resulta em um valor constante
resultante. Portanto, seja por observação ou por eliminação das opções, o aluno deve concluir que a Alternativa C é a
correta.
ca

Pois
que

a

sequência
apresenta

(100000,
crescimento

200000,
400000)
exponencial:

é

a

úni-

Pela análise estatística verifica-se que apenas 26,9 % dos alunos responderam corretamente o item, o que mostra uma
habilidade que precisa ser melhor desenvolvida. Além disso, percebe-se um equilíbrio na distribuição das respostas do
Grupo de Menor Desempenho, o que sugere uma escolha, na maioria das vezes, aleatória da resposta. Também é relevante apontar que a diferença entre o percentual de acerto dos alunos dos Grupos de Maior e Menor Desempenho foi
inferior a 17 pontos percentuais, o que resulta em uma fraca discriminação do item.
Cabe destacar que aproximadamente 30% dos respondentes optaram ou pela alternativa A ou pela alternativa B, mesmo ambas apresentando uma sequência decrescente, contrariando de imediato uma das características propostas no
comando da questão. Cabe ao professor, além de apresentar novos casos, discutir os distratores, assim como outros contraexemplos, ou seja, situações que não atendem os requisitos do comando. Representar o crescimento por um gráfico
também é uma alternativa para identificar o crescimento exponencial. Essas abordagens contribuem para que o aluno
possa melhor consolidar o conceito trabalhado.
Para aqueles que apresentam maior domínio do assunto vale explorar a obtenção da lei de formação da sequência, o
que permitiria explorar, por exemplo, a relação existente entre os conceitos de Função Exponencial e Progressões Geométricas – PG. Basta ver que as funções exponenciais do tipo f(x) = b.an assemelham-se a expressão que determina o
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termo geral da PG, que pode ser expresso por an = a1 . q (n–1) (se o primeiro termo for representado por a0, o termo geral
é expresso por an = a0 . q n)). Assim, quando o problema apresentado envolver o domínio ℕ, pode-se utilizar qualquer
uma das relações para determinar a lei de formação de uma sequência, mas quando a situação envolver o domínio ℝ,
não se pode utilizar a progressão geométrica.

Exemplo 4
Minha impressora gasta 36 minutos para imprimir um texto.
Utilizando-se outra impressora que possui o dobro da velocidade da minha, o tempo necessário para imprimir esse texto
será de
(A) 72 minutos.
(B) 38 minutos.
(C) 34 minutos.
(D) 18 minutos.
(E) 16 minutos.

Comentário
Este item afere a habilidade de utilizar relações de proporcionalidade direta, inversa e direta com o quadrado na resolução de problemas, conforme descreve a Matriz de Referência da Avaliação do SisPAE.
O item apresenta uma situação-problema na qual, a partir de um desempenho inicial de uma máquina, o respondente
precisará determinar o tempo necessário para a mesma máquina realizar finalizar determinada tarefa, empregando o
dobro da velocidade inicial. Como a velocidade foi duplicada, então, o tempo gasto para imprimir o texto deverá ser
reduzido pela metade, isto é, que com o tempo aconteça o inverso do que aconteceu com a velocidade. Estas condições
caracterizam a proporcionalidade inversa.
Assim, se a velocidade (Vo) da outra impressora é o dobro da velocidade (Vm) da minha. Consequentemente, o inverso
ocorrerá com o tempo, isto é, o tempo (To) gasto pela outra impressora será a metade do tempo (Tm) gasto pela minha,
o que resultaria em 18 minutos. Em linguagem matemática isso pode ser expresso por:

Se

, então

, ou seja,
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Outra forma12 de resolver o problema é explorando a ideia do fator de proporcionalidade (k), que para grandezas
inversamente proporcionais é obtido pelo produto das grandezas. No item em análise, o tempo (T) é inversamente
proporcional à velocidade (V). Com isso, tem-se que
k = V. T
Considerando Vm = 1; Tm = 36 e V0 = 2, tem-se que
k = Vm . Tm= V0 . T0

1 . 36 = 2 . Tm
Tm = 18
Os resultados apontados pela análise estatística mostram que apenas 29,4% dos estudantes assinalaram a alternativa
correta. A maioria dos alunos (37,10%) foi atraída pela alternativa A, possivelmente por entenderem 72 minutos como
resultado do produto de 36 por 2, o que sugere não terem levado em consideração o fato de que as grandezas tempo
e velocidade envolvidas no problema são inversamente proporcionais.
Diante do exposto, é importante que o professor apresente aos alunos diversas situações em que grandezas se relacionam de maneira direta ou inversamente proporcional; utilize outros métodos de resolução, como os sugeridos acima, a
fim de evitar que os alunos se tornem mero reprodutores de técnicas, sem compreender o real significado do conceito de
proporcionalidade.
Cabe ainda ao professor, chamar atenção dos alunos para o fato de que nem sempre existe relação de proporcionalidade
como, por exemplo, as grandezas temperatura e massa de um corpo.

12 Para saber mais sobre esse método consulte Lima.E.L et al. Temas e problemas elementares. Rio de Janeiro: SBM, 2005. (Coleção do Professor de
Matemática).
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3.2.2. Itens da Prova da 2ª Série do Ensino Médio
Exemplo 1
Uma jovem que gosta de bijuterias tem 5 colares e 6 pulseiras.
De quantas maneiras diferentes ela pode usar um colar e uma pulseira?
(A) 10.
(B) 11.
(C) 25.
(D) 30.
(E) 35.

Comentário
Este item avalia a habilidade do aluno em resolver problema de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou noções
de permutação simples, arranjo simples e/ou combinação simples presente na Matriz de Referência do SisPAE.
Para resolver este item o aluno poderá utilizar o princípio multiplicativo para calcular a quantidade de maneiras diferentes
de usar um colar e uma pulseira. De modo direto, o estudante pode simplesmente multiplicar o número de opções de
colares pelo número de opções de pulseiras, obtendo 5 x 6 = 30 maneiras.
Outra possibilidade é a utilização da árvore de possibilidades ou uma tabela para computar o produto cartesiano. Considerando p1, p2, p3, p4, p5 e p6 as pulseiras disponíveis e c1, c2, c3, c4 e c5 os colares disponíveis, pode-se obter as
seguintes combinações:

p1

c1
c2
c3
c4
c5

p1c1
p1c2
p1c3
p1c4
p1c5

5 maneiras
diferentes

Veja que a pulseira 1 pode ser combinada com cinco colares diferentes, logo existem 5 combinações diferentes com a
primeira pulseira. De forma semelhante, é possível construir a árvore de possibilidades para p2, p3, p4, p5 e p6. Observe:

p2

c1
c2
c3
c4
c5

p2c1
p2c2
p2c3
p2c4
p2c5

5 maneiras
diferentes
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p3

c1
c2
c3
c4
c5

p3c1
p3c2
p3c3
p3c4
p3c5

5 maneiras
diferentes

p3

c1
c2
c3
c4
c5

p3c1
p3c2
p3c3
p3c4
p3c5

5 maneiras
diferentes

p5

c1
c2
c3
c4
c5

p5c1
p5c2
p5c3
p5c4
p5c5

5 maneiras
diferentes

p6

c1
c2
c3
c4
c5

p6c1
p6c1
p6c1
p6c1
p6c1

5 maneiras
diferentes

Ao construir a tabela ou a árvore de possibilidades, o aluno deverá concluir que há 30 maneiras diferentes de combinar
as pulseiras e os colares.
A análise estatística deste item mostra que 34,10% dos alunos assinalaram a alternativa correta D, o que torna este
item classificado como Difícil, sendo que apenas no Grupo de Maior Desempenho o percentual de alunos assinalando a
alternativa correta supera o percentual daqueles que optaram por qualquer um dos distratores. A alternativa B, escolhida
por praticamente 30% dos respondentes, aponta que estudantes buscam realizar alguma operação, nesse caso uma
soma, com o número de colares e pulseiras. Isso sugere uma mecanização do processo, não incluindo a compreensão do
que se está fazendo.
É importante destacar que itens semelhantes a este devem ser amplamente abordados, pois os mesmos desenvolvem
as habilidades iniciais dos problemas de contagem. É fundamental que os estudantes sejam capazes de reconhecer um
mesmo princípio de contagem em diferentes situações. No final dessa revista há considerações a respeito desse tema.
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Exemplo 2
De uma sacola, com dez fichas enumeradas de 1 a 10, retira-se aleatoriamente uma ficha e observa-se o número nela
escrito. Dessa experiência, é correto afirmar que
(A) a probabilidade de se retirar uma ficha com o número 4 é menor que a probabilidade de se retirar uma ficha com
número 5.
(B) a probabilidade de se retirar uma ficha com número 6 é zero.
(C) a probabilidade de se retirar uma ficha com número 3 é a mesma que a probabilidade de se retirar uma ficha com
número 2.
(D) a probabilidade de se retirar uma ficha com número 8 é um.
(E) a probabilidade de se retirar uma ficha com número 7 é maior que a probabilidade de se retirar uma ficha com número 1.

Comentário
Este item avalia a habilidade do aluno em resolver problemas que envolvam probabilidades da Matriz de Referência para
o SisPAE.
O item investiga a natureza do conceito de probabilidade que o aluno carrega. Partindo do princípio que as fichas são
iguais, exceto pelo número apresentado na mesma, então qualquer ficha, independentemente do número nela presente,
tem a mesma probabilidade de ser retirada. Logo, as alternativas A e E tornam-se falsas e a alternativa C verdadeira.
Além disso, é importante que fique claro que afirmar que a probabilidade de retirar a ficha 6 é zero, significa que esse
é um evento improvável, e que retirar a ficha 8 é um, significa que esse é um evento certo, e nesse caso ambas as afirmações também são falsas.
A análise estatística deste item mostra que 30,90% dos alunos assinalaram a alternativa correta, sendo que no Grupo de
Menor Desempenho essa alternativa é a menos assinalada, enquanto que no Grupo de Maior Desempenho essa alternativa passa a ser a mais assinalada, porém por uma quantidade inferior de alunos que optaram por um dos distratores.
Investigar o que motivou a escolha das alternativas por parte dos estudantes é uma interessante ferramenta para o professor poder identificar como o conceito de probabilidade está sendo assimilado pelos mesmos. A escolha pela alternativa
A ou E é motivada, provavelmente, pelo fato do aluno pensar que quanto maior o número, maior será a chance dele ser
sorteado. A escolha pela alternativa B sugere uma provável associação com a crença13 do estudante de que não será
possível sair a ficha 6. Já a escolha da alternativa D aponta, provavelmente, para a contagem de que há uma ficha 8,
porém o respondente equivocou-se pois esqueceu que a probabilidade, nesse caso, é calculada pelo quociente entre a
quantidade de eventos favoráveis (1) pela quantidade de eventos possíveis (12).
13 No capítulo final da revista há a indicação de que a construção do conceito de probabilidade é motivada tanto por formalizações escolares quanto por
experiências vivenciadas fora da escola.

37

Revista Pedagógica \ SisPAE 2015

Propor novos casos, além de realizar experimentos, auxiliará o estudante a construir novas ideias a respeito do conceito
de probabilidade, de forma que ela se desvincule do mero achismo. No capítulo final dessa revista há um pequeno tratado
sobre o assunto.

Exemplo 3
A prefeitura de uma pequena cidade do interior pretende construir um reservatório para resolver o problema de abastecimento da cidade.
A figura a seguir representa o reservatório, que pode ser decomposto em pequenos cubos de 1 dm de lado.

Nessas condições, o volume desse reservatório, em dm3, será de
(A) 1 000 000.
(B) 100 000.
(C) 10 000.
(D) 1 000.
(E) 100.
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Comentário
Este item avalia a habilidade do aluno em resolver problemas que envolvam relações métricas fundamentais (comprimentos, áreas e volumes) de sólidos como o prisma e o cilindro, presente na Matriz de Referência para o SisPAE.
Para resolver este item, o aluno deverá observar é possível empilhar 10 cubos pequenos em cada uma das três dimensões
(comprimento, largura e altura). Desta forma, poderá observar que é possível fazer a base do sólido com dez fileiras de
dez cubos cada uma, totalizando 100 cubos na base. De forma análoga, o aluno deverá perceber o cubo necessitará de
10 “andares” de 100 cubos cada um, logo, ao todo, serão necessários 10x100=1000 cubos.
O item foi acertado por pouco mais de um quinto dos respondentes, caracterizando-o como Difícil, além de uma discriminação fraca, motivada pela pequena diferença no percentual de acerto dos alunos do Grupo de Maior em relação aos
de Menor Desempenho. Além disso, a proximidade no percentual de escolha das quatro primeiras alternativas sugere
uma aleatoriedade, na maioria das vezes, ao optar por uma delas.
É importante que o professor resolva questões semelhantes a esta, pois questões deste tipo são excelentes para construir
o conceito de volume com os alunos, sem a necessidade de utilizar fórmulas. Inclusive, esse tipo de situação é muito útil
para que o aluno entenda a natureza das fórmulas empregadas, nesse caso, para o cálculo do volume de paralelepípedos. Se os conceitos mais elementares de volume não forem assimilados pelos estudantes, o restante não passará de um
apanhado de fórmulas, sem qualquer plausibilidade, fazendo com que o acerto ou erro seja algo sem tanta importância.

Exemplo 4
Rui, Jane e Ana foram à feira e compraram alguns produtos, conforme a descrição seguinte.

De acordo com o indicado na figura, Jane gastou R$ 12,50, e Ana gastou R$ 5,50. Sabendo-se que produtos iguais custaram o mesmo preço, pode-se afirmar que Rui gastou
(A) R$ 8,00.
(B) R$ 8,50.
(C) R$ 9,00.
(D) R$ 9,50.
(E) R$ 10,00.

39

Revista Pedagógica \ SisPAE 2015

Comentário
Este item avalia a habilidade do aluno em resolver situações-problema por intermédio de sistemas lineares até a 3ª
ordem presente na Matriz de Referência do SisPAE.
Para resolver este item, o aluno não precisa necessariamente representar por meio do sistema de equações abaixo a
situação problema:

sendo que u representa o preço das uvas, p o preço das peras, c o preço da caixa de ovos e x o valor da compra de Rui.
Ao analisar a figura atentamente, o aluno observará que Rui e Jane compraram a mesma quantidade de caixas de ovos
que Ana Comprou. Como Ana pagou R$ 5,50 por duas caixas de ovos, é possível descontar este valor do que foi pago por
Rui e por Jane. Neste caso, Jane havia pago 12,50, subtraindo R$ 5,50, obtemos que Jane pagou R$ 7,00 por 2 cachos
de uvas e 4 peras.

Como Rui comprou exatamente metade das frutas de Jane, então ele pagou metade de R$7,00 ou seja, R$3,50 que
somado ao valor das caixas de ovos totaliza R$9,00. Essa última parte pode ser esquematizada matematicamente da
seguinte maneira:
Como não sabemos o valor que Rui pagou pelo total da compra, vamos dizer que ele pagou x reais. Da mesma forma
que foi feito com Jane, vamos fazer com Rui: subtrair R$ 5,50 do valor total, que é x reais (simbolicamente: x-5,50). Veja
que, após esta operação, é mais fácil verificar que Jane comprou o dobro de coisas que Rui comprou, logo o valor total
pago por ela é duas vezes a mais que o valor pago por Rui. Matematicamente, esta situação pode ser representada por:
7 = 2.(x – 5,50)

40

Matemática \ Ensino Médio

Observe que o sistema de três equações foi substituído por uma equação simples com apenas incógnita. Ao resolver esta
equação a aluno encontrará R$ 9,00 como o valor total da compra de Rui.
Consequentemente, se bem compreendida a equação, o professor pode (deve) explorar a montagem e a solução do
sistema apontado no início da resolução, afinal, nem sempre é possível apenas comparar os dados a fim de obter a resposta do problema. No entanto, quando possível é altamente recomendável explorar esse tipo de situação por meio de
comparações. Outra forma de resolver o problema, seria notar que a compra de Rui refere-se a metade da junção das
compras de Jane e Ana que totalizariam R$18,00. Logo a compra de Rui custaria a metade, ou seja, R$9,00.
A análise estatística deste item mostra que apenas 22,7% dos alunos assinalaram a alternativa correta e que, embora
este item seja considerado difícil, o mesmo tem um bom índice de discriminação entre os três grupos de desempenho.
Contudo, mesmo os respondentes pertencentes ao Grupo de Maior Desempenho apresentaram um percentual de acerto
inferior a 35%. Isso significa que itens como este devem ser amplamente trabalhados pelo professor em sala de aula com
seus alunos, de modo que a habilidade de resolver sistemas possa efetivamente auxiliar os alunos a resolver situações-problemas do cotidiano ou de outras áreas do conhecimento.
Além do mais, itens semelhantes ao apresentado devem ser trabalhados com frequência em sala de aula, tendo em vista
que eles estimulam o raciocínio lógico dos alunos, e permitem o aluno buscar outros caminhos para a solução do problema e que não necessariamente são os caminhos clássicos e convencionais que os livros didáticos apresentam. Cabe ao
professor, conhecedor da sua turma, dosar o nível de complexidade dos problemas apresentados de modo a traçar um
caminho que seus alunos possam de fato percorrer para progredirem, consolidando seus conhecimentos. Reforça-se que
a escala de proficiência descrita no final dessa revista pode auxiliar amplamente esse trabalho.
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3.2.3. Itens da Prova da 3ªSérie do Ensino Médio
Exemplo 1
No gráfico a seguir, observam-se as despesas do Sr. Alexandre com energia elétrica ao longo do ano de 2007.

Em relação a esses dados, é verdade que o gasto médio mensal do Sr. Alexandre no ano de 2007 foi um valor
(A) superior a R$ 240,00.
(B) abaixo de R$ 100,00
(C) entre R$ 100,00 e R$ 150,00.
(D) igual a R$ 160,00.
(E) entre R$ 150,00 e R$ 240,00.

Comentário
Este item avalia a habilidade de analisar e interpretar índices estatísticos de diferentes tipos presente na Matriz de Referência do SisPAE.
Para resolver este item, o aluno deverá utilizar o conceito de média aritmética, não exigindo necessariamente o algoritmo
para o cálculo da média aritmética, mas sim, uma análise conceitual da média aritmética e, neste caso, o aluno deve
deverá observar que a média aritmética de um conjunto de números está entre o menor e o maior valor deste conjunto.
Além da habilidade de interpretar o conceito de média aritmética, este item avalia de forma secundária outras habilidades, tais como a leitura e interpretação de gráficos (o aluno deverá ser capaz de analisando o gráfico, identificar o maior
e o menor valor dos dados apresentados) e a habilidade de comparar números, utilizando a noção de maior e menor.
Em particular, nesta última habilidade, ao comparar números, o aluno está localizando, de forma implícita, números na
reta numérica.
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Ao analisar o gráfico, o aluno deverá identificar R$ 150,00 é o menor valor e que o maior valor está muito próximo (por
valores menores) de R$ 250,00. De posse desta informação, o aluno deverá excluir todas as alternativas que indicam
que a média aritmética está abaixo de R$ 150,00 e acima de R$ 250,00. Portanto, a única alternativa que satisfaz
estas informações é a alternativa E.
Analisando os dados estatísticos deste item, é possível observar que 45,10% dos alunos assinalaram a alternativa correta, o que o classifica como um item de dificuldade mediana. A alternativa correta é apenas a terceira alternativa
escolhida no Grupo de Menor Desempenho, enquanto que nos demais Grupos é a mais escolhida, sendo que apenas no
Grupo de Maior Desempenho reflete a escolha da maioria dos alunos.
Vale destacar que esse item tem um caráter muito mais conceitual, do que de cálculo propriamente dito. Este item é excelente para o professor distinguir quais alunos compreenderam ou não o conceito de média aritmética e quais possuem
ou não a habilidade de ler e interpretar dados contidos em gráficos. Também é fundamental que o professor investigue
quais alunos, de fato, conseguem utilizar o conceito, aplicando a técnica correta para obtenção do valor exato da média.
Para aqueles que apresentam maiores níveis de proficiência, discussões comparando a média com outras medidas centrais, é um interessante caminho para o desenvolvimento pleno da habilidade.
Exemplo 2
Um professor de matemática dispõe de um material chamado Algeplan, o qual é utilizado para representar monômios e
polinômios. As peças disponíveis e as suas respectivas medidas são:

Além disso, algumas vezes é necessário representar os monômios negativos e, para isso, utiliza-se a peça “cortada” com
um traço. Por exemplo:

Sendo assim, para um aluno representar corretamente o polinômio 2x2 – 4x + 5 ele deverá utilizar
(A) 2 peças amarelas, 4 peças verdes e 5 peças vermelhas cortadas.
(B) 2 peças amarelas, 4 peças rosas cortadas e 5 peças vermelhas.
(C) 2 peças azuis cortadas, 4 peças rosas e 5 peças roxas cortadas.
(D) 2 peças verdes, 4 peças azuis cortadas e 5 peças roxas.
(E) 2 peças rosas cortadas, 4 peças roxas e 5 peças vermelhas.
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Comentário
Este item avalia a habilidade de resolver operações envolvendo polinômios e suas propriedades presente na Matriz de
Referência do SisPAE. Além desta habilidade, este item exige que o aluno saiba calcular a área de retângulos (note que
um quadrado também é um retângulo).
Para resolver este item, o aluno deverá calcular a área de cada uma das figuras, obtendo:


x² a área da peça amarela;



xy a área da peça verde;



y² a área da peça azul;



x a área da peça rosa;



y a área da peça roxa;



1 a área da peça vermelha.

Logo, o polinômio 2x2 – 4x + 5 deverá ser representado por duas peças amarelas, 4, peças rosas cortadas, além de cinco
peças vermelhas, alternativa B. É importante destacar que o respondente também poderia eliminar as outras alternativas
já que todas as demais utilizam alguma peça associada a y, fato esse não presente no polinômio presente no comando
da questão.
A análise estatística mostra que, embora o item seja considerado difícil, pois apenas 31% dos alunos assinalaram a
alternativa correta, este item é considerado bom para discriminar os alunos entre os três grupos de desempenho. No
entanto, mesmo no Grupo de Maior Desempenho a opção pela alternativa correta ainda é menor do que opção por uma
das incorretas.
Itens semelhantes a este devem ser trabalhados em sala de aula, de modo a desenvolver a habilidade do aluno em
representar informações algébricas de forma geométrica e vice-versa, o que contribui, por exemplo, para uma melhor
compreensão das propriedades operacionais envolvendo polinômios.
Observe que este item é excelente para apresentar aos alunos uma interpretação geométrica dos polinômios, que geralmente é apresentado nos livros didáticos, de forma muito abstrata. É importante que o professor não dissocie a geometria
da álgebra, pois dessa forma o aluno pode visualizar concretamente o conceito de polinômios e observar que uma série
de conceitos matemáticos estão interligados.
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Exemplo 3
Observe o polígono de cinco lados representado no plano cartesiano a seguir:

Conhecidas as coordenadas dos vértices X(2, 4), Y(4, 8) e T(8, 8), então pode-se afirmar que as coordenadas dos pontos Z
e W são, respectivamente:
(A) (2, 2) e (1, 4).
(B) (2, 2) e (0, 4).
(C) (4, 2) e (4, 4).
(D) (4, 4) e (8,1).
(E) (4, 4) e (8,0).

Comentário
Este item avalia a habilidade do aluno em representar pontos, figuras, relações e equações em sistemas de coordenadas
cartesianas presente na Matriz de Referência para o SisPAE.
Para resolver este item, o aluno deverá observar atentamente as coordenadas dos pontos X, Y e T, pois estes serão a
referência para encontrar as coordenadas dos pontos Z e W. O aluno deverá observar que os pontos X e Z no mesmo seg
mento horizontal, logo eles terão a mesma ordenada14. De forma semelhante, o ponto Z encontra-se na mesma direção
14 Isso precisa estar claro e bem compreendido pelo aluno, pois do contrário é provável que sua intuição sugira que eles tenham a abscissa, já que essa é
referente ao eixo horizontal.
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vertical que o ponto Y, logo eles terão a mesma abscissa. Portanto, a coordenada do ponto Z é (4,4). Já o ponto W, o
aluno deverá observar que este ponto encontra-se no mesmo segmento vertical que o ponto T, logo eles terão a mesma
abscissa. Ainda sobre o ponto W, ele encontra-se exatamente sobre o eixo x, logo, a sua ordenada é igual a 0. Assim, a
coordenada do ponto W é (8,0). Observe o detalhamento visual

A análise estatística deste item apresenta um dado que requer atenção: apenas 17,7% dos alunos que resolveram este
item, assinalaram a alternativa correta, o que implica na segunda alternativa menos assinalada. Mesmo no Grupo de
Maior Desempenho, no qual a alternativa correta é a mais assinalada, o índice de acerto não ultrapassa 30%.
As alternativas A, B e C juntas atraíram quase dois terços dos alunos que responderam a questão, o que sugere uma
confusão na obtenção do ponto Z e/ou W associada às marcações no plano serem de 2 em 2 unidades e não de 1 em
1. Já a alternativa D aponta para um provável equívoco em relação ao valor da ordenada do ponto W localizado no eixo
horizontal.
Este resultado sugere que a maioria dos alunos que chegam ao 3º ano do ensino médio, tem dificuldades em localizar
pontos no plano cartesiano, embora esta habilidade comece a ser desenvolvida no 1º ano do ensino médio ou, em alguns
casos, nos anos finais do ensino fundamental. Além disso, localizar pontos no plano cartesiano, é uma habilidade desenvolvida em outras áreas do conhecimento, tais como na Geografia, Física e Química. Em outras palavras, itens deste tipo
devem ser muito desenvolvidos em sala de aula pelo professor, tendo em vista que localizar pontos no plano cartesiano
é a base da geometria analítica e do estudo de função e é, ao mesmo tempo, suporte para o estudo de temáticas de
outras áreas do conhecimento.

46

Matemática \ Ensino Médio

Exemplo 4
Uma empresa tem dois tipos de plano de saúde: o Plano Apartamento e o Plano Enfermaria. Os valores mensais cobrados por essa empresa dependem da faixa etária da pessoa e do tipo de plano de saúde, segundo a tabela abaixo.
Tabela de mensalidades
Plano Enfermaria
(valor cobrado por pessoa)

Plano
Apartamento
(valor cobrado por pessoa)

De 0 a 29 anos

R$ 20,00

R$ 40,00

De 30 a 59 anos

R$ 30,00

R$ 50,00

De 60 a 69 anos

R$ 50,00

R$ 80,00

70 e acima de 70 anos

R$ 70,00

R$ 100,00

Faixa Etária

Olavo (47 anos) e Maria (44 anos) são casados e têm dois filhos: Lucas (18 anos) e Cibele (15 anos). Olavo resolveu fazer
um plano de saúde para sua família com essa empresa, incluindo nele seu pai, Antônio (72 anos), da seguinte forma: Plano Apartamento para seus filhos e sua esposa e Plano Enfermaria para ele e seu pai.
Nessa situação, o valor que Olavo vai pagar mensalmente a essa empresa é de
(A) R$ 170,00.
(B) R$ 230,00.
(C) R$ 240,00.
(D) R$ 250,00.
(E) R$ 280,00.

Comentário
O item proposto visa investigar a habilidade Interpretar tabelas e gráficos de frequências a partir de dados obtidos em
pesquisas por amostras estatísticas presente na Matriz de Referência para o SisPAE 2014.
Trata-se de um problema envolvendo a contratação de um plano de saúde para os integrantes de uma família, sendo que
há duas variações de plano para serem escolhidos. Para resolvê-lo corretamente é preciso atentar-se a qual plano será
destinado a cada pessoa e a faixa etária da mesma, para então localizar o valor cobrado na tabela.
Segundo informações do enunciado do item, Olavo e seu pai ficarão com o Plano Enfermaria, que custará R$30,00 e
R$70,00, respectivamente, enquanto que sua mulher e seus dois filhos com o Plano Apartamento, que custará R$50,00
e R$80,00, respectivamente, sendo que o valor de R$80,00 já se refere ao total dos filhos. Somando esses valores obtém-se R$230,00.
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O item foi acertado por 36,9% dos respondentes, caracterizando-o como de dificuldade mediana. A alternativa correta
B foi a menos assinalada no Grupo de Menor Desempenho, depois passou a ser a mais assinalada no Grupo Intermediário, porém pouco representativa, apenas 27,7%, e apenas no Grupo de Maior Desempenho a alternativa correta superou
o percentual de escolha de todas as outras alternativas juntas. Nenhum dos distratores se destacou, já que o percentual
de escolha de todos é muito próximo, o que sugere uma escolha arbitrária dos mesmos.
É importante ressaltar a necessidade de aprimorar o trabalho associado tanto a leitura de tabelas quanto de gráficos já
que essas ferramentas comumente são encontradas no nosso cotidiano, afinal é uma maneira direta de apresentar dados
e organizar informações. Compreendê-los é fundamental nos dias atuais, sendo essa uma necessidade que extrapola
a matemática, assim como os muros da escola. Estará no dia a dia do mercado de trabalho, na escolha de planos de
saúde, pacotes de viagens, investimentos em bancos, descontos, entre outros. Vale lembrar que o estudante não pode ser
considerado letrado matematicamente se ele não consegue lidar com esse tipo de situação.
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4.

Contribuição da Avaliação
ao Trabalho Pedagógico

Análise Combinatória e Probabilidade
O desenvolvimento de habilidades associadas à Combinatória15 e a Probabilidade por muito tempo ficou atrelada ao
Ensino Médio. Contudo, diversos autores apontam a necessidade desse trabalho ser iniciado logo nos Anos Iniciais,
tendo em vista a complexidade do tema e o tempo necessário para desenvolvê-lo.
Lopes (2012, p.165-166) citando Fischbein (1975) aponta que “o ensino de estocástica deveria ocorrer desde a
educação na infância, pois o trabalho com essa temática, além de ser viável no início da escolaridade, também pode
evitar que as pessoas enraízem intuições errôneas sobre o movimento aleatório”.
Segundo Borba (2013, p.7) “o desenvolvimento cognitivo das crianças e adolescentes – em particular o relacionado
à aprendizagem de Combinatória – é fortemente influenciado por experiências escolares e extraescolares”, ou seja,
os alunos trazem para a sala de aula termos, ideias e impressões baseadas em experiências vivenciadas por eles. Essa
bagagem do aluno deve ser o ponto de partida do trabalho na sala de aula, pois se não for adequadamente refletido
sob a perspectiva do conhecimento escolar essas impressões podem acarretar em erros.
Muitos desses erros são motivados pela incompletude no pensamento associado à problemática, o que costuma
implicar em notar apenas parte das possibilidades associadas a um problema ou, então, não perceber nuances que
diferem determinados casos estudados.
Fato é que cabe à escola fornecer um tratamento mais formal16 ao assunto, o que não deve ser confundido com
um estudo baseado em fórmulas ou procedimentos automatizados que não tem qualquer significado para o estudante. Essa abordagem escolar sobre os temas deve permitir que o aluno aprenda a sistematizar seu pensamento,
investigar possibilidades (tanto na combinatória quanto na probabilidade) e fazer análises numéricas dos eventos
estudados, buscando, no caso da Análise Combinatória, quantificar todos os casos possíveis e/ou procurados e, na
Probabilidade, mensurar as possibilidades de ocorrer uma determinada situação proposta.
Vale destacar que é esperado que os estudantes que estão em séries mais adiantadas consigam justificar com maior
propriedade, mesmo que de modo incompleto, suas escolhas/respostas para os questionamentos. Tal expectativa
não se baseia apenas pelo simples aumento de idade, mas principalmente pela maturação das ideias e conceitos
devido a maior experimentação de situações e casos tanto dentro quanto fora da escola.
Segundo Borba (2014) o desenvolvimento do raciocínio combinatório, e aqui acrescentamos o probabilístico, é um
processo longo, no qual se espera que as estratégias informais sejam gradativamente transformadas em procedimentos sistematizados.
Sugere-se que esse longo processo se inicie nos primeiros anos de escolarização, no qual o trabalho abordando
tanto Combinatória quando Probabilidade deve ser pautado na realização de experimentos manipulativos. Espera-se que os estudantes apresentem falas e argumentos, ainda que incompletos, em boa parte das discussões, o que
indicaria apropriações de algumas ideias.
15 Nesse trabalho, Combinatória e Análise Combinatória devem ser entendidos como sinônimos.
16 O conhecimento formal não se refere simplesmente ao uso de fórmulas, mas sim de um conhecimento que traz ideias consolidadas e validadas matematicamente. Muitas vezes o aluno se mostra um mero reprodutor de fórmulas e apenas isso não caracteriza conhecimento formal, mas sim um conhecimento
mecânico, além de vazio.
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O professor tem papel central na condução das atividades, discutindo com os alunos a respeito de suas conclusões,
propondo novos questionamentos para que ele possa descobrir/perceber outras possibilidades. Ele não deve forçar
a sistematização ou a utilização de técnicas matemáticas, mas sim encaminhá-las de acordo com as respostas dadas
pela turma.
Nos anos seguintes do Ensino Fundamental, o apelo pela técnica começa a se tornar mais evidente, principalmente
nos livros didáticos, mas ressalta-se que isso não deve implicar em um abandono da compreensão. Investigar as
situações propostas, assim como outras semelhantes, ajuda no processo de sistematização, além de atribuir significado aos métodos e técnicas sugeridas para resolução daquele tipo de problema.
O Ensino Médio apresenta uma proposta de inserção de fórmulas para tratar os diversos casos da Combinatória e da
Probabilidade. Os conceitos se mostram bem compreendidos quando o estudante se mostra capaz de reconhecer a
mesma ideia sendo empregada em diferentes cenários. Para tanto, é fundamental que as aulas propiciem atividades
que permitam os alunos demonstrar tal capacidade. Além do mais, a inserção de fatores condicionantes se mostra
um desafio que requer atenção dos professores já que não há uma maneira única de trata-los.
É preciso deixar claro que aqui se pressupõe uma sequência de trabalho que se não for praticada durante a escolaridade do jovem estudante necessitará de um replanejamento. Por exemplo, o professor do Ensino Médio terá
mais dificuldade em desenvolver as técnicas e fórmulas características da combinatória se seus alunos apresentarem
apenas argumentos não formais, baseados principalmente em sua experiência de vida não escolar.
Sendo assim, é fundamental que o professor consiga diagnosticar se os pré-requisitos necessários foram desenvolvidos para dar sequência no trabalho. Do contrário, será preciso propor novas atividades adequadas ao conhecimento
da turma, a fim de construir um caminho para novas descobertas matemáticas.
Como ocorre em qualquer assunto, o professor deve ter domínio além daquele esperado para o estudante, de
modo a estar apto a fazer intervenções conforme as necessidades da turma, muitas vezes pautadas nas respostas
apresentadas no desenrolar das atividades em aula.
A seguir, serão abordadas algumas ideias que fundamentam o estudo da combinatória e da probabilidade, assim
como alguns exemplos e propostas de trabalho. Nunca é demais lembrar que esse é um texto para o professor, que
deverá refletir sobre a pertinência das propostas frente a sua turma e adequar o que julgar necessário.

Análise Combinatória
Segundo Borba (2010) e Borba (2013), o raciocínio combinatório é utilizado para resolver problemas que solicitam
ao respondente determinar o número total17 de possíveis agrupamentos, por meio direto ou indireto, atendendo a
formas específicas de escolha e de ordenação dos elementos, sendo que esses elementos podem estar relacionados
com um ou mais conjuntos.
Ainda segundo a autora, é preciso que o professor compreenda, de forma muito clara e segura, que o que diferencia
os problemas básicos de Combinatória são as formas como os elementos são escolhidos e ordenados. Aqui, os
problemas serão divididos em quatro tipos: produto cartesiano, arranjo, permutação e combinação.
O produto cartesiano18 tem como característica principal a escolha dos elementos a partir de dois ou mais conjuntos
e a ordenação na escolha dos elementos não caracteriza novos casos. Os problemas característicos do produto
cartesiano são os mais conhecidos por parte dos estudantes e professores nas séries iniciais, por estar relacionados
com uma das ideias do conceito de multiplicação19. Vejamos alguns casos e considerações:

17 A obtenção do número total de agrupamentos irá exigir o abandono de preferências pessoais e poderá ser obtido por uma listagem um a um, ou por
esquemas ou por fórmulas.
18 Alguns autores de livros didáticos optam, no Ensino Médio, por chamar esse caso de Princípio Fundamental da Contagem (PFC).
19 Vide Revista SisPAE 2014, p.62.
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I) O número de maneiras possíveis de compor uma camiseta (C) e uma bermuda (B), sendo que a pessoa possui 4 camisetas (azul, vermelha, verde e laranja) e 2 bermudas (preta e branca).
Esse provavelmente é o exemplo mais conhecido e apresentado nos materiais que abordam o tema. Ele está aqui
para exemplificar duas características importantes dos problemas, referente a esse assunto, quando propostos nas
séries iniciais:


Contextualização/Cenário conhecido pelo estudante: a escolha de uma camiseta e uma bermuda é algo
que o aluno faz praticamente todos os dias.



Resultado obtido é pequeno: isso permite que o estudante, por meio de esquemas próprios, consiga elencar
todos os casos possíveis.

Vale destacar que o objetivo da atividade é descobrir TODAS as combinações possíveis, independentemente de
gostar das mesmas. O aluno não pode excluir da contagem a combinação de uma camiseta verde com uma bermuda preta, por não gostar da cor verde. Além disso, ele deve considerar que essa mesma camiseta também pode
ser usada com a outra bermuda.
O meio que o estudante utilizará para obter as respostas podem ser os mais variados, sendo que todos deverão ser
valorizados. Ele poderá utilizar-se, por exemplo, da escrita, apontando as oito combinações possíveis: Cazul e Bbranca;
Cazul e Bpreta; Cvermelha e Bbranca; Cvermelha e Bpreta; Cverde e Bbranca; Cverde e Bpreta; Claranja e Bbranca; Claranja e Bpreta.
É fundamental que o professor faça intervenções de modo a instigar seus alunos a obterem todas as respostas. Ele
pode fazer isso questionando o estudante individualmente ou então, pedindo que eles comparem suas conclusões.
De toda forma, a participação do professor deve ser percebida pelos estudantes.
Esse problema fica mais complexo se as quantidades de camisetas e bermudas forem maiores, ou então inserir novos elementos na composição da vestimenta, como por exemplos calçados e/ou acessórios, o que acabará exigindo
do respondente um pensamento de generalização20 já que fazer um a um ficará mais complicado. No entanto, essas
variações devem ser propostas de acordo com as respostas que os estudantes apresentaram nos problemas mais
simples. O professor precisar estar atento, a fim de evitar saltos na construção dos conceitos, o que atrapalharia a
aprendizagem da sua turma.
II) Uma sorveteria oferece três tipos de sorvete (chocolate, creme e morango) que podem ser servidos
de três formas distintas (casquinha, cascão e copinho). Quantas opções o cliente dessa sorveteira possui?
Essa é uma outra situação que atende aos requisitos apresentados no exemplo anterior, permitindo uma exploração
mais adequada nos anos iniciais. Além de escrever os possíveis casos, os estudantes podem optar por esquemas
como tabelas ou diagramas de árvores. Veja um exemplo:

20 Será necessário, por exemplo, o aluno perceber que ao inserir uma nova opção de bermuda, ela poderá ser combinada com qualquer uma das quatro
camisetas, o que acarretaria em 4 novas combinações, totalizando 12 formas. Se fossem duas novas bermudas, então teríamos 8 novas combinações, e
assim sucessivamente. Quando o estudante desenvolver esse tipo de percepção, então o cálculo que gera todas as combinações possíveis terá um significado embutido.
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Mais uma vez, reforça-se a necessidade de que o aluno seja instigado a pensar e descobrir todas as possibilidades de
combinação. Os resultados do SisPAE, edições 2014 e 2015, mostram que boa parte dos estudantes diria que essa
situação possui três opções de montagem, pois atribuem um sabor à apenas uma forma de servi-lo. Por exemplo:

É interessante o professor fazer um levantamento para verificar se seus alunos conseguem perceber as semelhanças e as diferenças entre os dois casos. Caso ele perceba que há uma possibilidade de aprofundamento, pode ser
mostrado que a mobilização cognitiva exigida pelos dois casos é a mesma, porém em um chamamos de camisetas
e bermudas e em outro sorvete e tipo de embalagem.
Novamente a situação poderia tornar-se mais complexa, por meio do aumento do número de sabores de sorvete,
ou por poder optar por cobertura ou não no sorvete, entre outras possibilidades.
Outra possibilidade, mas que mudaria completamente o cenário, seria a discussão a respeito da possibilidade de
escolher dois sabores para compor um sorvete. Nesse caso, uma proposição de problema seria a seguinte:
III) Ricardo foi a uma sorveteria que oferecia 4 sabores distintos (chocolate, morango, creme e cupuaçu). Sabendo que ele escolherá dois sabores para montar seu sorvete, de quantas maneiras ele poderá
fazer essa escolha
Observe que a questão apresenta uma mudança no cenário, agora está sendo considerado apenas os sabores de
sorvete, dos quais serão escolhidos apenas dois.
Esse fato de escolher elementos de um único conjunto é o que caracteriza os conceitos de arranjo, combinação e
permutação. O que os diferencia é o fato da ordenação dos elementos resultarem, ou não, em possibilidades distintas.
Normalmente, essa abordagem é mais característica no Ensino Médio ou nos anos finais do Ensino Fundamental.
No entanto, devido ao cenário ser conhecido pela criança e ter um número pequeno de casos, que permite uma
investigação descritiva, ele pode ser trazido para os anos iniciais, desde que abordado com o devido cuidado, sem
impor nenhum tipo de conduta aos estudantes, além da investigação.
Voltando ao exemplo, consideremos que a ordem de escolha do sorvete gera novas possibilidades. Sendo assim,
teremos um caso de arranjo, que resultará em 12 escolhas possíveis.
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No entanto, se nesse mesmo cenário, fosse acordado21 que a ordem de escolha do sorvete não gera novas
possibilidades, então estaríamos tratando de uma combinação, na qual apenas metade das 12 escolhas, ou seja 6
escolhas, seriam consideradas válidas já que a fileira inferior seria uma repetição da superior.

Portanto, o que difere os casos característicos de arranjo e combinação é o fato da ordenação das escolhas gerar, ou
não, novos casos a serem contabilizados.
Na permutação, conforme dito anteriormente, os elementos também são escolhidos a partir de um único conjunto, tendo como principal característica a utilização de todos os elementos deste conjunto. Na permutação, a ordem
de escolha dos elementos constitui possibilidades distintas e, portanto, todas devem ser contabilizadas22.
IV) De quantas maneiras a sorveteria pode expor os baldes de sorvete de chocolate, morango e creme
na gôndola para seus clientes escolherem?
Como todos os sorvetes serão colocados na gôndola, o que vai determinar o número de possibilidade é a ordem
em que serão expostos. Nesse caso teremos 6 possibilidades:

Vale destacar que o caso da permutação, sem repetição, terá como número de possibilidades o número de elemen-

tos do conjunto fatorial. Nesse caso, tivemos como resposta 31 = 3 . 2 . 1= 6. Por isso, é preciso estar atento ao
número de opções disponibilizadas, já que os valores irão aumentar rapidamente. Por exemplo, se houvesse cinco
sabores de sorvetes, o número de combinações na gôndola seria igual a 5! = 5 . 4 . 3 . 2 . 1 = 120. Esse alto valor
impediria os alunos de fazerem esquemas para obter todos os arranjos possíveis.
Outros casos que permitem investigações em todos os anos escolares do Ensino Fundamental são o número de maneiras que três colegas poderiam se posicionar para tirar uma foto, ou então, em um banco no qual estão sentadas
quatro pessoas, investigar quantas são as maneiras possíveis delas se sentarem. Mais uma vez, a forma de registrar as
diferentes possibilidades é crucial para a conclusão da tarefa e análise de resultados a fim de perceber algum padrão.
No caso da permutação com repetição, o cálculo a ser feito é a razão entre o fatorial do número total de elementos
e o fatorial do número de repetições dos elementos que compõe o conjunto. Essa divisão pelo fatorial do número
de repetições elimina as permutações em que houve a troca apenas entre elementos iguais.
Anagramas são excelentes recomendações para o estudo das permutações com ou sem repetições. Por exemplo,
quantos anagramas possuem as palavras SOL, RATO, TATU e ARARA?
21 Nem sempre haverá tal acordo. No Ensino Médio, por exemplo, é esperado que o aluno seja capaz de analisar a situação e identificar se a ordem de escolha
gera, ou não, novos casos.
22 Por isso, as permutações podem ser consideradas como casos particulares de arranjos.
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Antes dos alunos iniciarem a exploração é necessário que esteja muito claro que um anagrama consiste unicamente na troca
de posição entre as letras que compõe a palavra, independentemente da nova palavra ter algum sentido ou significado. Sendo
assim, tem-se

SOL => SOL; SLO; LOS; LSO; OSL e OLS (6 anagramas)
RATO => RATO; ROTA; TORA; TROA; AORT; ... (24 anagramas)
Criar um método é fundamental para obtenção da descrição de todos os anagramas, a fim tanto de evitar repetições
quanto de esquecer algum possível anagrama. Permita que seus alunos explorem diversos casos e então compartilhem as descobertas feitas como, por exemplo, que o número de anagramas deve ser o mesmo para cada letra
inicial.
Os anagramas com repetição dificilmente serão totalmente dominados sem um tratamento mais formal e, por isso,
recomenda-se uma exploração de caráter mais investigativo no Ensino Fundamental quando a sala mostrar-se apta
para o mesmo.
TATU => nº anagramas =

ARARA => Nº anagramas =

Além da repetição, as condicionais de posicionamento e proximidade de elementos tornam as tarefas mais complexas. Borba e Braz (2012) salientam que embora não, necessariamente, devam ser tratadas nos anos iniciais de
escolarização as situações de combinatórias condicionais devem ser conhecidas pelos professores. No final desse
trabalho, as referências utilizadas se mostram um bom indicativo de estudo para tanto.

Probabilidade
É esperado do ensino atual de matemática fornecer subsídios para que os alunos desenvolvam competências que
lhes permitam atuar com as situações encontradas no nosso cotidiano, o que inclui situações de incerteza. Segundo
Rodrigues (2008), baseado nas considerações do Program for International Students Assessment (PISA), necessitam
ser compreendidas por meio de tratamento matemático as
situações que envolvem acaso e incerteza. Situações que residem no âmbito das
possibilidades e chances de ocorrência. Mas, mesmo assim, as pessoas de um
modo geral, ao vivenciá-las, arriscam prognósticos na tentativa de compreendê-las e conviver com elas. Nessa perspectiva, a escola como instituição responsável
pela transmissão e construção de conhecimentos necessários à compreensão de
nossa forma de ser e estar no mundo deveria se preocupar com essa problemática. (p.3 e 4)
Assim como proposto para o ensino de Combinatória, a exploração de problemas para compreensão dos conceitos
ligados a Probabilidade deve ser iniciada já nos anos iniciais, privilegiando o caráter investigativo, por meio de situações que sejam plausíveis para a criança e que permitam a manipulação da mesma.
Dentre os conceitos relacionados à probabilidade está a aleatoriedade, que segundo Green (1985) não é algo simples de ser definido e, portanto, não pode ser deixado apenas a cargo da intuição do estudante. Segundo o autor há
diversas concepções de aleatoriedade, que podem estar atreladas a carência de correlação entre duas séries, assim
como ser uma propriedade intrínseca de um objeto artificial (como um dado, por exemplo) ou mesmo a impossibilidade de falar sim ou não para a ocorrência de um evento dadas as condições.
Ainda segundo o autor, explorar as diversas manifestações e interpretações de situações aleatórias enriquece a vida
intelectual dos estudantes. A experiência natural ou maturação não são suficientes para estruturar os construtos
cognitivos dos estudantes, uma vez que se fazem necessárias atividades planejadas e com a intervenção do professor.
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Segundo Schroeder (1985), os alunos costumam usar termos informais ao invés de termos formais; as respostas
são apresentadas como previsões ao invés de argumentos baseados na probabilidade. Para inverter esse cenário é
preciso que a problemática proposta para a turma seja plausível, de modo a permitir que o estudante a explore, o
professor possa questioná-lo, buscando construir novas ideias que valorizem o conhecimento formal.
Dessa forma, “cabe ao professor estimular o questionamento, a tomada de decisões, o uso de linguagem apropriada
e o sentido de rigor, de acordo com o nível de desenvolvimento dos alunos” (PORTUGAL, 2007, p.26)
Para tratar o conceito de aleatoriedade isoladamente é interessante propor uma situação que possa ser modelada
e explorada matematicamente. O jogo das apostas em cavalos proposto por Skovsmose (2008) é muito pertinente
para ser trabalhado tanto no Ensino Fundamental quanto no Ensino Médio. Nesse cenário de aprendizagem23 pode-se trabalhar com os alunos os possíveis resultados de uma corrida de cavalos fictícia. Aqui, a situação proposta é um
pouco distinta do original já que os cavalos são enumerados de 1 a 12 e para saber qual o cavalo que se movimenta
soma-se os valores obtidos a partir do lançamento de dois dados comuns (de 1 a 6), sendo que o cavalo que se
movimentar primeiro 5 vezes ganha a corrida.
Veja algumas abordagens:
No caso do Ensino Fundamental, os alunos podem realizar
algumas jogadas a fim de se familiarizarem com a situação,
enquanto que no Ensino Médio, pode-se pedir uma primeira
opinião sobre qual cavalo é o favorito para vencer a corrida.
Para o Ensino Fundamental, o objetivo da atividade é investigar qual cavalo tem maior ou menor chance de vitória, buscando justificativas baseadas nos possíveis resultados da soma dos dados. Inclusive, espera-se que os alunos
consigam perceber que o cavalo 1 não possui chance alguma de vitória, e que isso é diferente de ter uma pequena
chance de vitória, como é o caso do cavalo 2. Caso os
alunos respondam bem, pode-se perguntar quais cavalos
têm a mesma chance de vitória (2 e 12; 3 e 10; ...) e
como justificar isso.
 Já no Ensino Médio, espera-se que os alunos apresentem
argumentos mais calcados no comportamento dos dados,
inclusive encontrando todas as jogadas possíveis.
 Independentemente do ciclo, é essencial que o estudante
seja capaz de perceber que o fato do cavalo ter maior
ou menor chance de vencer não garante que ocorrerá a
vitória ou a derrota.


23 Vide SKOVSMOSE, O. Desafios da Reflexão em Educação Matemática Crítica. Campinas: Papirus, 2008 para esclarecimentos sobre o conceito.

55

Revista Pedagógica \ SisPAE 2015

Essa abordagem corrobora com aquilo que é tido como a essencial para o desenvolvimento do pensamento probabilístico. Segundo Lopes (2003) esse tipo de pensamento
requer o reconhecimento de situações de acaso na vida cotidiana e no conhecimento científico, bem como, a formulação e comprovação de conjecturas sobre
o comportamento de fenômenos aleatórios simples e a planificação e realização
de experiências nas quais se estude o comportamento de fatos que abarquem
o azar. A partir dessas considerações, pode-se organizar situações didáticas que
envolvam a observação de experimentos, com seus respectivos registros e análises, possibilitando a integração entre Probabilidade e Estatística. (apud Rodrigues,
2008, p.9)
Segundo o Ministério da Educação de Portugal (2007), é a experimentação que fornece ao aluno a possibilidade de
adquirir a capacidade de reconhecer que uma situação é aleatória quando ele ao repetir a experiência, nas mesmas
condições, obtém resultados diferentes. Além disso,
“[a] realização de várias experiências, incluindo o registro apropriado e a sua interpretação, permite aos alunos concluírem que, embora o resultado em cada
realização da experiência dependa do acaso, existe uma regularidade ao fim
de muitas realizações da experiência” (2007, p.27, GRIFO NOSSO)
Esse tipo de abordagem ajuda a desenvolver o conceito de probabilidade, definido de modo frequentista, no qual
os cálculos de probabilidade são baseados na frequência com que fatos ou eventos ocorrem quando temos um
número de repetições tendendo ao infinito. Claro, que o conceito de infinito é vago para uma criança, mas ela poderá notar que quanto maior o número de repetições de uma situação mais próximo do esperado será a frequência
observada dos resultados possíveis. Tal abordagem, ao menos, permitirá que os estudantes compreendam que há
eventos certos, impossíveis, prováveis ou improváveis. A apropriação dessa linguagem também pode ser tida como
uma expectativa de aprendizagem para a turma.
A definição clássica traz que a probabilidade é definida pela razão entre o número de casos favoráveis em relação
ao número total de casos possíveis, dado que todos os casos são equiprováveis. Essa é a definição mais usual nos
livros didáticos, apontada por alguns autores como uma maneira de tratar o assunto que acaba favorecendo uma
abordagem mecânica do conceito. E se o conceito não for significativo para o aluno, ele pouco contribuirá para o
enfrentamento de problemas aleatórios.
De uma maneira geral, as situações-problema mais recorrentes envolvendo o conceito de probabilidade, abordam
um cenário com determinados elementos, no qual se pratica uma ação. É baseado nessa ação que se determina
todas as possibilidades de resultados, que formam um conjunto chamado de espaço amostral. A partir da análise do
espaço amostral é que se determina a provável frequência de casos favoráveis.
Os erros característicos dos alunos derivam da dificuldade em não conseguir mapear todo o espaço amostral,
seja por meio da descrição de todos, um a um, ou pelo uso de técnicas de contagem, principalmente o produto
cartesiano. Muitas vezes, os alunos partem de intuições ou noções informais, atentando-se principalmente para os
elementos envolvidos na situação, desconsiderando a ação que está sendo desenvolvida.
Por exemplo,
I) no lançamento de dois dados distintos, não é incomum encontrar alunos indicando que o número de resultados possíveis (espaço amostral) é igual a 12, já que há 6 números em cada dado, então o aluno faz 6 + 6 = 12.
II) no lançamento de um dado e uma moeda, de forma análoga, o número de resultados possíveis, muitas
vezes apontado, é 8.
III) gabarito de um teste com 5 questões de Verdadeiro ou Falso, tem como número total de gabaritos
possíveis igual a 10, pois assumem que para cada questão possui duas respostas possíveis, logo as cinco (por um
pensamento proporcional incorreto) terão 10.
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Nota-se nesses três exemplos que os alunos erroneamente utilizam um pensamento aditivo para obtenção do espaço amostral quando o correto seria um pensamento multiplicativo. Nesses casos, é fundamental a intervenção do
professor a fim de quebrar “certezas incorretas” que os alunos carregam.
Há uma enorme quantidade de trabalhos propondo diversas situações e maneiras de introduzir, consolidar e aprofundar o assunto nos diferentes anos escolares. Sugerimos aos professores que os consulte e traga para suas aulas
aqueles que lhe parecerem mais adequadas a realidade de sua turma. Seguem alguns exemplos:
Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) – Ministério da Educação.
Quem dança com quem: o desenvolvimento do raciocínio combinatório de crianças de 1ª a 4ª
série – Cristiane Pessoa e Rute Borba.
Conhecimento probabilístico de crianças: uma análise considerando o jogo da travessia do rio
– Rita Batista e Rute Borba.
Lançando Moedas e Explorando a Árvore das Possibilidades da Ocorrência de Cara ou de Coroa
– Raquel Cupolillo Simões de Sousa.
Uma sequência didática alternativa para o ensino de análise combinatória na educação básica
– Fernando Ramos de Farias (UFPA)
Using strategy games to assess and to develop students’understanding of probability – Thomas
L. Schroeder.
Explorando o jogo do máximo – Matemática Multimídia (UNICAMP)
Apostas no relógio – Matemática Multimídia (UNICAMP)
Além disso, a interdisciplinaridade também é uma opção de trabalho, sendo comum, por exemplo, no Ensino Médio
o trabalho em conjunto com biologia em questões sobre Genética. É imprescindível bom domínio do assunto para
que a abordagem não se mostre apenas um cenário. Vale destacar algumas confusões devido a sutilezas da pergunta.
Veja:
1) Um casal de indivíduos heterozigotos(Aa) para determinada característica está para ter seu primeiro descendente, qual a probabilidade dele ser homozigoto recessivo(aa)?
2) Qual a probabilidade no cruzamento de um casal de indivíduos heterozigotos(Aa) para determinada característica ter um filho homozigoto recessivo(aa)?
3) O cruzamento de um casal de indivíduos heterozigotos(Aa) para determinada característica gerou um número alto de filhos, qual a proporção esperada de descendentes homozigoto recessivo(aa)?
A diferença entre as perguntas se dá apenas na sua construção? As três perguntas estão se referindo ao mesmo conceito? São resolvidas da mesma maneira? As respostas são as mesmas? Há
elementos suficientes em todas as perguntas para uma resposta precisa?
Apesar de próximas, as perguntas apresentam detalhes que as diferenciam. Ao compararmos a questão 1 e 2,
observa-se um detalhe na primeira pergunta que permite respondê-la com precisão, ao contrário da segunda. Enquanto a primeira questão revela que o casal terá apenas um descendente, a segunda deixa essa informação oculta,
e sem ela não é possível precisar a resposta.
Para um filho, a probabilidade é de ¼ para AA, ½ para Aa e ¼ para aa. Porém se o casal tiver dois filhos, a probabilidade de (ao menos) um filho ser homozigoto recessivo(aa) sobe para de 25% para 43,75%, enquanto que se
fossem três filhos seria de aproximadamente 58%, enquanto que se fossem 20 filhos, a probabilidade seria superior
a 99,6%. A discussão desse caso e a obtenção desses valores é um excelente trabalho para ser feito junto aos alunos, inclusive para desenvolver o conceito de probabilidade complementar.
Ao perguntar-se a probabilidade de se ter um filho com determinada característica é preciso destacar quantos descendentes foram gerados para o cálculo, ou seja, a primeira pergunta é um caso particular da segunda.
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Já a terceira pergunta muitas vezes é tida erroneamente como uma generalização sempre válida para qualquer
caso, no entanto a frequência esperada aponta a proporção esperada dos indivíduos com tal característica em relação ao total de indivíduos. É como se, depois que todos os filhotes nasceram, perguntasse qual a probabilidade
de sortear aleatoriamente um descendente homozigoto recessivo. Pergunta essa que é diferente tanto da primeira,
apesar de ambas resultarem em ¼, como da segunda já que a chance de ter um descendente com certa característica não é o mesmo que perguntar dentro da população qual a frequência daquela característica.
Por fim, a fala de Rodrigues (2008) baseada em Dias (2004) aponta que “[segundo] essa autora, sem a promoção de
uma instrução formal, parece haver a tendência de as pessoas construírem certas ideias equivocadas a respeito da
probabilidade porque as intuições primárias a respeito de eventos aleatórios contradizem e são muitos resistentes
ao conceito científico”. Além disso, reitera-se a fala de que é necessário o aperfeiçoamento contínuo do professor,
pois sem um domínio sólido do assunto, o tratamento dado aos conceitos e as problemáticas torna-se enrijecido
e pouco adaptado as necessidades do estudante, já que frente aquilo que o professor não domina, o insucesso do
aluno torna-se mais esperado.
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Anexo

Matrizes de Avaliação
Matemática
SisPAE 2015

62

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 MATEMÁTICA _ 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

7ª EF/
8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF
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Tema (CA)

Números,
Aritmética e
Álgebra

Espaço e Forma

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

MPA 26

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

MPA 38

MPA 39

MPA 37

MPA 36

MPA 35

MPA 34

MPA 33

MPA 32

MPA 31

MPA 30

MPA 29

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

MPA 28

MPA 27

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

Resolver sistemas lineares.

DESCRIÇÃO

MPA 25

MPA 24

HAB

MATRIZ SISPAE MATEMÁTICA _ ENSINO FUNDAMENTAL

X

X

X

4º EF

X

X

X

X

5º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

7ª EF/
8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

8ª EF/
9º EF
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63

Tema (CA)

Grandezas e Medidas

64

Tratamento da
Informação

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

MPA 40

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

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

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

Resolver problema utilizando relações entre diferentes unidades de medida.

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

Resolver problemas que envolvam ideias básicas de probabilidade.

MPA 49

MPA 52

MPA 53

MPA 54

MPA 55

MPA 57

MPA 58

MPA 60

MPA 61

MPA 59

MPA 56

MPA 51

MPA 50

Calcular o volume de prismas em diferentes contextos.

MPA 48

MPA 47

MPA 46

MPA 45

MPA 44

MPA 43

MPA 42

MPA 41

DESCRIÇÃO

HAB

MATRIZ SISPAE MATEMÁTICA _ ENSINO FUNDAMENTAL

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4º EF

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

X

X

X
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8º EF

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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9º EF
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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

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1ª EM

X

X

2ª EM

X

X

X

3ª EM
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65

Grandezas e Medidas

Tratamento da
Informação

66

Espaço e Forma

Tema (CA)

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

MATRIZ SISPAE – ENSINO MÉDIO

MPA 19

HAB

1ª EM

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2ª EM

X

X

X

X

X

X

X

3ª EM
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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);



comparar duas quantias em reais, dada em função de moedas, para verificar quanto falta para uma quantia atingir
o valor da outra;



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 572 dado a forma de lê-lo;



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;



resolver problema envolvendo adição (ideia de juntar) de dois números da ordem das cenenas com reserva;



resolver problema envolvendo adição (ideia de totalidade) de dois números da ordem das dezenas, com reserva.

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 (com distrator
associado a erro comum);
 calcular a distância faltante para se completar 15,50 metros, dado que já se percorreu 7 metos;
 calcular a diferença entre altura de duas pessoas (conta com reserva);
 comparar os dados apresentados em um gráfico de barras para identificação da 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;
 determinar o número de moedas de 10 centavos necessário para totalizar R$2,00;
 determinar o número seguinte de uma sequência que varia de 4 em 4 unidades, sendo 39 o último número
dado;
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escrever por extenso a quantia de R$ 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);



identificar o número natural correspondente a uma marcação na reta numérica graduada de uma em uma unidade;



identificar o número decimal 5,3 representado por uma marcação na reta numérica com marcações da ordem
dos décimos;



realizar conversão de 1 mês e 15 dias para dias;



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 re
tangular);



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


calcular o número faltante em uma tabela (número de medalhas de outro, prata, bronze e total) a partir da leitura
e compreensão da mesma;



calcular o perímetro de um polígono desenhado em malha quadriculada, sem distrator referente a área da figura;



decompor o número 136 na base 10;



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;



identificar o número 17024 dado a forma de lê-lo;



identificar o número composto por centenas (mais de 10) e unidades;



identificar em um gráfico, duas colunas que apresentam os valores próximos;



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;



resolver problema envolvendo a comparação de três recipientes com capacidades distintas a fim de expressar a
quantidade total obtida por um deles em função dos demais;
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resolver problema envolvendo cálculo de troco para a compra de três produtos, dado o valor dos três produtos
e o valor pago pelo consumidor (R$30,00).

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;



estimar o número associado a um ponto marcado na reta numérica entre os números 100 e 250.

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 (inferior a 1 hora);



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;



localizar três objetos em uma malha quadriculada por meio de coordenadas (semelhante a batalha naval).

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


calcular a soma de três números, sendo dois da ordem de centena e um da ordem de dezena (com reserva);



calcular o resultado da multiplicação de 320 por 5;



efetuar uma multiplicação 548 e 15, com alternativas distantes;



estabelecer o número de dias correspondentes a 72 horas;



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;



identificar o número 5,75 a partir de uma marcação na reta numérica graduada de 5 e m 5 décimos;



identificar o número 11,5 a partir de uma marcação na reta numérica graduada de 1 em 1 décimos;



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



localizar o número 990 em uma reta numérica graduada de 10 em 10 unidades (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


analisar um gráfico de barras para identificar o período em que houve apenas aumento dos valores;



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



determinar a diferença de tempo entre os horários de 7:30 e 10:50;



estimar o volume total de 4 embalagens, de260ml cada, tendo como alternativas intervalos de 0,5 litros;
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identificar o cone a partir da planificação apresentada;



identificar o número que continua uma sequência variando em intervalos de 50 mil unidades, dado que o último
número é 180 mil;



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 problema envolvendo o cálculo do contorno de uma figura poligonal com apoio de malha quadriculada,
tendo como um dos distratores o valor da área da figura.

Nível Avançado: ≥ 275
Neste nível da escala de proficiência, os alunos trabalham com tarefas cuja solução depende das habilidades de
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associar o número 1 005 084 a sua decomposição polinomial;



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;



resolver problema envolvendo multiplicação e divisão para determinar a produção em caixas de uma granja ao
longo de uma semana dado a produção de ovos diária.

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 que são desperdiçados 2 litros 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;



determinar o número de horas e minutos correspondente a 90 minutos;



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;



identificar o gráfico de barras que traduz corretamente os valores dados em uma tabela;



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



resolver problema envolvendo a multiplicação (soma de parcelas iguais) sendo o triplo de um número da ordem
de dezena de milhar.

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;



calcular o número de pessoas em um evento dado o tamanho do salão (em metros quadrados) e o número de
pessoas por metro quadrado;



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;



determinar a fração restante quando se subtrai 2/7 do todo;



determinar a partir de análise de um infográfico a diferença de temperatura entre a cidade mais quente e a soma
das três mais frias;



determinar o menor número decimal dentre quatro, sendo de ordens distintas;



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



resolver problema envolvendo subtração (tirar) para obter o número 9732 a partir do 9752;



resolver problema envolendo a distância entre três pontos modelados por um triângulo retângulo no qual é
preciso descobrir a hipotenusa da terna (9, 12, 15) utilizando o Teorema de Pitágoras.

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;



estimar uma aproximação para a √10 ;



identificar o ponto em uma malha quadriculada (esquema de batalha naval) que está associado a coordenada F5;



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...;



resolver problema envolvendo soma e multiplicação para cálculo do custo total de um estacionamento dado o
preço cobrado pelas horas, sendo que a primeira e a segunda hora tem preços diferenciados das demais;



resolver problema envolvendo proporção entre a distância real (em Km) e a distância no mapa (em cm) com
valores pequenos (razão não explícita de 1cm para 3km);



resolver problema envolvendo o tamanho de uma escada escorada em uma parede e modelada por um triângulo retângulo no qual é preciso descobrir a hipotenusa da terna (6, 8 , 10) utilizando o Teorema de Pitágoras, com
distrator atrativo (hipotenusa igual a soma dos cotetos);



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;



identificar a resposta de um problema de contagem dado a árvore de possibilidades que representa o problema;



identificar o gráfico que representa corretamente os dados de uma tabela de dupla entrada;



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;



calcular o resultado de uma subtração de dois números decimais (com empréstimo);



determinar qual pessoa, dentre quatro, que possui o menor pé, dado o número de pés necessários de cada
pessoa para cobrir uma distância;



determinar a probabilidade de não ocorrer um evento a partir da probabilidade de ocorrer o evento;



determinar a diferença entre duas temperaturas negativas (entre –10o e 0o);



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 (apenas com marcações de números naturais);



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



identificar a imagem que caracteriza a rotação de 90o em sentido horário de uma figura inicial;



resolver problema envolvendo o cálculo da diferença entre dois “pesos” em Kg (valores inteiros), 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);



resolver problema envolvendo a conversão de unidade de medida (metro e centímetro) para cálculo da soma de
4 medidas.
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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


calcular 20% de 80 pontos;



calcular o volume, em litros, de um paralelepípedo, dado suas dimensões em metros e que 1 metro cúbico
corresponde a 1000 litros;



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;



estimar a medida do comprimento de uma parede, dado que foram utilizados 5 fitas e meia, sendo que cada fita
mede 80 centímetros;



identificar em uma imagem o ponto que marca 2/5 da distância total, apenas com opoio visual;



ordenar, de modo crescente, quatro frações (com denominadores distintos);



reconhecer que em uma ampliação os lados aumentam de modo proporcional a ampliação enquanto que os
ângulos se mantêm iguais;



representar, por meio de linguagem matemática, a área de um salão destinada aos convidados, sendo a área
descontada do todo (800) é representada por x2, resultando em 800 – x2;



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;



resolver problema envolvendo a conversão de Kg para g para cálculo de soma de duas massas, sendo uma dada
em Kg e a outra em g com distratores derivados dos erros comuns de conversão.

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;



simplificar uma expressão algébrica envolvendo potenciação de monômios.

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, baseado no número de lados da figura.

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 produção das mesmas;



determinar o volume de um cubo após 2 minutos, sabendo que o mesmo tem seu volume reduzido 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;



identificar os quatro elemenos seguintes de uma progressão aritmética de razão 20 (não informado) e último
termo conhecido igual a 208;



identificar o lucro máximo de uma empresa modelado por uma função quadrática representada graficamente (o
valor estava presente no gráfico);



identificar em um gráfico de linha, que representa o acúmulo de água em uma represa, o período de maior
acúmulo de água;



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



resolver problema envolvendo proporção inversa entre a velocidade de produção de uma máquina e o tempo
necessário para realizar determinado trabalho;



resolver problema envolvendo a comparação do preço de dois produtos para determinar quantos de um poderiam ser comprados em relação ao outro;



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;



associar um ponto dado emuma reta com a √10 ;



calcular os juros (simples) obtido para uma aplicação após um certo período de tempo (a unidade de tempo é a
mesma para a taxa de juros e o tempo);



calcular o preço de um livro após o seu valor inicial sofrer uma redução de 25%;
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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;
identificar a reta que apresenta corretamente a disposição de 5 frações (denominadores distintos) tendo apenas
o zero como referência na reta;
identificar o intervalo de valores constantes em um gráfico definido por uma função com mais de uma sentença;
identificar o intervalo de valores crescentes em um gráfico definido por uma função com mais de uma sentença;
ordenar cinco números racionais, sendo dois decimais (de ordens distintas) e três frações (de denominadores
distintos);
resolver problema envolvendo proporção para determinar o custo total de um trabalho em função da área
ocupada pelo projeto;
resolver problema envolvendo função afim para determinar a quantidade de sacas de café necessárias para obtenção de determinada quantia de café torrado, dado a relação entre o peso da saca e a quantidade produzida
de café torrado;
resolver equação exponencial simples, com bases distintas, sem a necessidade de usar logaritmos;
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
 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;
 determinar, a partir do esboço da parábola e de suas raízes, a função quadrática que gera tal gráfico;
 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;
 ler corretamente as informações presentes em dois gráficos de funções do 1o grau, R(x) e C(x), a fim de encontrar o valor C(a) dado determinado R(a);
 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.
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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


calcular o número de montagens possíveis de um colar e uma pulseira, tendo 5 colares e 6 pulseiras;



determinar o preço de duas camisetas dado o total pago pelas duas e que o preço de uma é o dobro da outra;



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;



calcular o número de pedidos distintos (de sanduiche, bebida e sobremesa) que podem ser feitos em uma lanchonete considerando 8 tipos de sanduiches, 6 tipos de bebidas e 5 tipos de sobremesas;



calcular a área de uma casa construída em um terreno por meio da decomposição da superfície do mesmo;



calcular o volume de um cubo que apresenta parte de seu volume fracionado em cubinhos, representando as
dimensões do mesmo;



determinar o número total de maneiras de pintar um vaso com 5 listas, sendo a primeira e a última de mesma
cor e as demais todas distintas;



determinar o número de vértices de um poliedro, dado o número de arestas e faces do sólido, além da Reção
de Euler;



determinar a medida da base de um triângulo dado sua área, sua altura e a fórmula para o calcular da área;



determinar o volume de um paralelepípedo dado as suas três dimensões;



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



identificar a planificação de um dado de 6 faces, dado as faces opostas quando somadas deve resultar 7;



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;



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 os mesmos;



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



resolver problema envolvendo semelhança de triângulos para o cálculo da altura de um prédio, a partir de sua
sombra e da de um poste;



resolver problema envolvendo o teorema de Pitágoras para determinar a diferença entre o trajeto feito pela
largura e cumprimento de um retângulo em relação a sua diagonal (há distrator que associa o tamanho da hipotenusa ao tamanho do cumprimento);



resolver problema envolvendo teorema de Pitágoras para saber a extensão de uma ponte modelada por dois
triângulos retângulos;



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;



determinar a distância entre dois pontos marcados em um plano cartesiano, sendo que o traço que representa a
distância refere-se a hipotenusa de dois triângulos;



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; com distratores fora do intervalo de
valores apresentados;



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 setores para determinar o percentual de horas
do dia destinado à pessoa dormir);



Resolver problema envolvendo tabela apresentando os valores de duas modalidades de plano de saúde associados à faixa etária para determinar o valor total gasto para um plano de 5 pessoas.

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, sem apoio
de fórmula;



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;



determinar, a partir de uma tabela contendo informações nutricionais, qual refeição dentre as apresentadas respeita as condições impostas no enunciado;



determinar a soma de dois polinômios incompletos, sendo um de grau 4 e outro de grau 3;



determinar a equação de duas circunferências representadas no plano cartesiano, dado como obter a equação
da circunferência;



determinar a soma de dois números complexos representado no plano de Argand-Gauss;
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idetificar a coordenada de dois pontos no plano cartesiano a partir de outros três pontos alinhados horizontalmente ou verticalmente com os mesmos;



identificar a soma, o produto e as raízes de uma equação quadrática, dada a fórmula para obtenção tanto do
produto como da soma a partir dos coeficientes da equação;



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



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;



.resolver problema envolvendo a leitura e o cruzamento de dados apresentados em duas tabelas, sendo que uma
informa o número de vitórias, empates e derrotas, enquanto que a segunda informa a pontuação de cada caso.

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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