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AVALIAÇÃO 

Os três tipos: 

 Avaliação Diagnóstica: quando utilizada no início do ano letivo, 

a avaliação diagnóstica fornece dados para que o 

planejamento seja ajustado e contemple intervenções para 

retomada de conteúdos, ou realização de encaminhamentos 

para a recuperação escolar. 

 

 Avaliação Formativa: o feedback é fornecido para o aluno 

permitindo que ele se recupere rapidamente. 

 

 Avaliação Somativa: serve para classificar o aluno. 

 

 



FUNÇÃO DA AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA 

(Luckesi) “No que se refere à proposição da avaliação e suas 

funções, há que se pensar na avaliação como um instrumento 

de diagnóstico para o avanço e, para tanto, ele terá as funções 

de autocompreensão do sistema de ensino, de 

autocompreensão do professor e autocompreensão do aluno... 

O professor, na medida em que está atento ao andamento dos 

seus alunos, poderá, através da avaliação da aprendizagem, 

verificar o quanto seu trabalho está sendo eficiente, e que 

desvios está tendo. O aluno, por sua vez, poderá estar 

permanentemente descobrindo em que nível de aprendizagem 

se encontra, dentro de sua atividade escolar, adquirindo 

consciência do seu limite e das necessidades de avanço.”   



UMA ESCOLA QUE TAMBÉM APRENDE... 

Escola 

 A capacidade de o aluno aprender terá de ser 

trabalhada também na própria escola, enquanto 

instituição educativa. 

 Escola, instituição que ensina e que também aprende 

a ensinar. 

 A quantidade e qualidade do conhecimento têm de 

ser determinadas por sua relevância para a vida de 

hoje e do futuro, além dos limites da escola. 



Tecnologia 

 Imprime um ritmo sem precedentes ao acúmulo de 

conhecimentos. 

 Gera profunda transformação quanto às formas de 

estrutura, organização e distribuição do conhecimento 

acumulado. 

 Pensar o currículo no tempo atual é viver uma 

transição, traços do velho e do novo se mesclam nas 

práticas cotidianas. 

 



Professor 

O professor é quem media a construção do processo de conceituação a 
ser apropriado pelos alunos, devendo: 

 Buscar a promoção da aprendizagem. 

 Ampliar condições para que eles participem da busca de novos 
saberes. 

 Preparar as melhores condições para o desenvolvimento de 
competências. 

 Não apenas transmitir informações isoladas, mas mobilizar 
conhecimentos contextualizados. 

 Criar situações-problemas. 

 Proporcionar desafios. 

 Usar estratégias para o desenvolvimento de habilidades específicas. 

 



MATRIZ DE REFERÊNCIA 

 Representa um recorte dos conteúdos do 

currículo e privilegia algumas competências e 

habilidades responsáveis pela aprendizagem. 

 Referência para que o professor possa 

acompanhar o desenvolvimento de seus 

alunos em relação à sua proposta de trabalho 

(Proposta Curricular). 



COMPETÊNCIAS  E  HABILIDADES 

 As competências se organizam num conjunto 
de conhecimentos, e habilitam a enfrentar e 
solucionar situações-problemas vivenciadas. 

 As habilidades demandam colocar em prática 
as competências já adquiridas. 

 Ambas dependem da ação do sujeito e se 
desenvolvem com os conteúdos (saber 
conhecer, saber fazer, saber conviver e saber 
ser).  



GRUPOS DE COMPETÊNCIAS 

 Grupo I – Competências para Observar 

 São os esquemas representativos que permitem ao 

aluno ler a prova, em sua dupla condição: 

1. Registrar perceptivamente o que está proposto nos 

textos,  imagens, tabelas ou quadros e interpretar 

este registro, como informação que torna possível 

assimilar a questão. 

2. Decidir sobre a alternativa que julgar mais correta. 



HABILIDADES: 

 Observar 

 Identificar 

 Localizar 

 Integrar 

 Descrever 

 Discriminar 

 Constatar 

 Representar  

 



 Grupo II – Competências para Realizar 

 Caracterizam-se pelas capacidades de o aluno 

realizar os procedimentos necessários às suas 

tomadas de decisões em relação às questões 

ou tarefas propostas nas provas. 

 Estão focadas nas atividades dos alunos, no 

quê e como fazem e referem-se portanto às 

transformações. 

 



HABILIDADES: 

 Classificar 

 Seriar 

 Ordenar 

 Conservar 

 Compor e decompor 

 Fazer antecipações 

 Medir 

 Interpretar 

 Explicar 



 Grupo III – Competências para Compreender 

 Possibilitam o planejamento e escolha de 

estratégias para resolver problemas ou realizar 

tarefas pouco prováveis ou mesmo impossíveis 

nos níveis anteriores. 

 Referem-se a operações mentais mais 

complexas, que envolvem pensamento 

proposicional ou combinatório. 



HABILIDADES: 

 Analisar 

 Estabelecer relações 

 Avaliar 

 Criticar 

 Explicar causas e efeitos 

 Apresentar conclusões 

 Levantar suposições 

 Reconhecer 

 Fazer generalizações e proposições 

 Justificar 

 Inferir 



6º ANO E.F. 

QUESTÕES COM MENORES ÍNDICES DE 

ACERTO  

 

 Questão. 13 

 

 Questão. 06 

 



Habilidade exigida na questão 13: 

 

Tema: 02 – Reconstrução dos sentidos do 

texto 

  

H04- Identificar o sentido denotado de 

vocábulo utilizado em segmento de um texto, 

selecionando vocábulo ou expressão que 

pode substituí-lo por sinonímia no contexto 

em  que  se  insere. (G.I)  
 



Questão 13.  Leia o texto e responda às questões 

  

A baleia-azul é considerada o maior animal existente em nosso planeta 

 

 Por Mariana Araguaia 

 

A   Balaenoptera   musculus,   conhecida   popularmente   como   baleia-azul, 

é considerada a maior espécie animal já existente em nosso planeta, 

podendo  atingir mais de 30 metros de comprimento e peso de 150 

toneladas . 

  

Vivendo em grupos de dois a três indivíduos, ela é encontrada em todos os  

oceanos  do  planeta,  preferindo  águas  mais  frias. Por tal  motivo, costuma  

deslocar-se com certa periodicidade.Nesses locais, alimenta-se 

predominantemente de krill, conseguindo ingerir até mais de cinco toneladas 

desse  crustáceo,  ao dia.  Peixes  e plâncton  também  fazem  parte  de  sua 

dieta.  
 

 



A B.musculus atinge maturidade sexual com aproximadamente sete anos de 

vida. A gestação dura cerca de um ano, dando origem a um único filhote. Este, 

com uma média de sete metros de comprimento, e duas toneladas, pode viver 

em torno de noventa anos. 

  

Por  causa  da  quantidade  de  carne,  óleo  e  produtos  que  podia  fornecer,  

as baleias-azuis foram alvo de caça entre a segunda metade do século XIX e        

os  anos 60 do século passado. Atualmente, essa atividade é proibida no  

 Brasil  e  diversos outros países. 

  

Disponível em   http://www.brasilescola.com/animais/baleia-

azul.htm   . Acesso  em  10out 2011. 

(Adaptado) 
 

 

 



 
Questão 13. Em, “A baleia-azul  

atinge  maturidade  sexual  com  aproximadamente 

sete anos de vida”, o trecho em negrito quer dizer 

 
(A)  exatamente sete anos. 

 
(B)  mais ou menos sete anos. 

 
(C)  pouco mais de sete anos. 

 
(D)  pouco menos de sete anos. 
 

 

 

 

 



Recomendações Pedagógicas: 

 

Favorecer o desenvolvimento da habilidade de “identificar o sentido denotativo 

de um vocábulo ou expressão utilizados em segmento de texto”, implica um 

trabalho com o conceito de polissemia (a multiplicidade de sentidos de uma 

palavra ou expressão) ou sinonímia, que dependendo do contexto em que se 

insere, uma palavra pode ser substituída por várias outras de sentido equivalente 

.  

Isso envolve um trabalho sistemático com os dicionários, o que por meio da sua 

consulta, os alunos terão acesso aos significados possíveis de um verbete –  e 

que também lhes dará a informação sobre outras palavras que podem se 

relacionar com esses sentidos (ou quais estabelecem relação de oposição de 

sentido). 

Além das situações de leitura, outro contexto significativo pode ser o momento 

de produção e revisão de textos.  Nessas situações o uso do dicionário é indicado 

para procurar palavras que possam substituir outra, ou que possam evitar uma 

repetição indesejável de certo termo ou para tentar encontrar a palavra mais 

apropriada para o efeito de sentido que se quer dar ao texto. 

 



Em situações de leitura, quando os alunos precisam aprender a fazer uma 

consulta ao dicionário, e portanto, deve-se ensinar a selecionar o significado 

mais apropriado para manter sentido semelhante ao que se está lendo. É preciso 

ensiná-los a ler os verbetes, de modo que percebam que a indicação das 

variações do significado de certa palavra é feita pela enumeração desses 

significados e que o dicionário nos fornece possibilidades de substituição da 

palavra por outras. 

Explorar esse tipo de consulta é compreender melhor a relação de sinonímia 

entre as palavras, percebendo que não há sinonímia perfeita e que selecionamos 

uma ou outra palavra sinônima pelo efeito que pretendemos produzir no texto. 



Habilidades da questão 13: 

 

• Livro “Ler e Escrever” – 4ª Série – Leitura de artigo de 

divulgação científica - Pág.101 e 102. 

    

 

•  Cadernos de Língua Portuguesa 6º Ano – vol.1,2,3,4 : 

textos narrativos, crônica narrativa, letra de música. 

 



Questão 06: 

 

Tema 03: Reconstrução da textualidade. 

 

H. (adaptada) –  

Inferir opinião/ posicionamento do enunciador, pressuposto 

ou subentendido, em um texto.  

 

Matriz de Referência – H.08 – Inferir informação pressuposta 

ou subentendida, com base na compreensão global de um 

texto. (G.III) 
 

 



Questão 6. Leia a Carta de leitor e responda à questão. 

  

 Copa de 2014 

   
Sou fã de futebol. Costumo assistir a jogos mais de uma vez e a gols uma 

dezena  de  vezes.  Mas  fico  pensando:  os  US$  20  bilhões  necessários  para 

trazer  a  Copa  para  o  Brasil  poderiam melhorar  a  saúde,  construir  hospitais, 

escolas e casas para desabrigados das chuvas. Enfim, muitas vidas poderiam 

ser melhoradas (e salvas). Mas tudo isso não conta. O que importa é poder 

gritar "gol!"- ainda que em frente à TV, já que o preço do ingresso será de R$ 

150,00. Não sei, apesar de gostar de futebol, começo a achar que a ideia não é 

tão boa... Viviane Melo (São Paulo, SP) (texto adaptado). 

 

Sobre a realização da copa no Brasil, em 2014, a autora da carta demonstra 

  

A.  ser favorável. 

B.  estar indiferente. 

C. ser contrária. 

D. ter dúvidas. 

 



Recomendações Pedagógicas: 

 

A habilidade de inferir opinião/posicionamento do enunciador, pressuposto ou 

subentendido solicita do aluno uma estratégia de buscas por pistas no texto, 

sobretudo em trechos que trazem marcas de autoria. 

Para que o aluno desenvolva a habilidade solicitada é necessário o 

conhecimento de elementos discursivos argumentativos, e que demonstra que 

seu repertório foi constituído por meio de experiências extraídas de práticas da 

oralidade (gêneros orais), tais como: 

Rodas de leitura ( momento em que o aluno opina sobre uma história ou livro 

lidos); 

Revisões ou reescritas de textos coletivas ou em pares (em que o aluno 

elabora argumentos ou justificativas para defender uma alteração que ele 

acredita que deva haver no texto); 

Debates, seminários, plenárias, entre outros. 

Trabalhar com textos e trechos argumentativos, estimulando os alunos a 

explorar elementos linguísticos, tais como palavras ou expressões típicas 

(organizadores textuais) que introduzem argumentos, posicionamentos ou 

conclusões, são exemplos de atividades norteadoras. 

 



SUGESTÃO DE  TRABALHO COM OS GÊNEROS 

Habilidades da questão 13: 

 

 Livro “Ler e Escrever” – 4ª Série – Leitura de 
artigo de divulgação científica - Pág.101 e 102. 

  

 

  Cadernos de Língua Portuguesa 6º Ano – 
vol.1,2,3,4 : textos narrativos, crônica narrativa, 
letra de música. 

 

 

 



Habilidades da questão 6: 

 

 Carta de leitor –  Livro “Ler e Escrever” – 3ª Série: 
sequência didática baseada na leitura da revista 
“Ciência Hoje para Crianças” – PÁG.165 A 186. 

 

 Sugestão apresentada no livro Ler e Escrever (3ª 
série) de organização geral da sequência didática 
de escrita de Cartas de Leitor:  

 



Etapas Atividades 

1. Leitura comentada das 

cartas publicadas na 

revista 

Atividade permanente: Leitura da revista Ciência 

Hoje das Crianças (1 vez por semana). 

Atividade 1A: Leitura de cartas de leitor da revista.  

Atividade 1B: Exploração da revista e análise da 

seção destinada às cartas do leitor. 

1. Análise de cartas de leitor 

publicadas em edições 

anteriores da revista 

Atividade 2A: Análise de cartas de leitores. 

Atividade 2B: Leitura e análise de cartas de leitor. 

1. Orientação de leitura de 

cartas e reportagens 

relacionadas 

Atividade 3A: Leitura de reportagens relacionadas a 

cartas de leitores. 

1. Produção de cartas 

do leitor – produção oral 

com destino escrito 

Atividade 4A: Seleção de uma reportagem para 

comentar e escrita de uma carta de leitor. 

Atividade 4B: Revisão da carta produzida. 

Atividade 4C: Escrita de uma carta de leitor em 

duplas. 

Atividade 4D: Revisão da carta produzida em duplas. 



Situações de leitura de gêneros não literários:  

 

•histórias em quadrinhos, regulamentos, receitas, 

procedimentos, instruções para jogos, cardápios, 

indicações escritas em embalagens, verbetes de 

dicionário ou de enciclopédia, textos informativos, 

notícias, cartazes informativos, folhetos de 

informação, cartas pessoais, bilhetes,  

propagandas institucionais, artigos de divulgação, 

relatórios, documentos, cartas resposta, fotos, 

ilustrações, tabelas etc. 
 

 



Situações de leitura de gêneros literários: 

 

• contos tradicionais, fábulas, mitos, lendas, 

crônicas narrativas, novelas, letras de músicas, 

poemas, romances, peças de teatro etc. 



7º ANO E.F. 

QUESTÕES COM MENORES ÍNDICES DE 

ACERTO  

 

 Questão. 01 

  

 Questão. 11 

 



Questão 01: 

 

Tema 04: Recuperação da intertextualidade e 

estabelecimento de relações entre textos. 

 

H17 – Identificar recursos verbais e não verbais em 

um texto com a finalidade de criar e mudar 

comportamentos, hábitos ou de gerar uma 

mensagem de cunho político, cultural, social ou 

ambiental. ( G.I ) 
 

 

 

 



Leia a propaganda e responda à questão 1. 

Disponível em: http://bioblogpe.blogspot.com/2010/06/propaganda-legal.html . Acesso 16/01/2012. 



Questão 1. 

 

É correto afirmar que 

  

(A) o anúncio defende a preservação do meio ambiente       com

o  uma pequena ação. 

  

(B) mostrar amor pelo meio ambiente é uma das pequenas       

ações para preservá-lo. 

  

(C) não ferir os troncos das árvores pode ser uma ação de         

preservação do meio ambiente. 

  

(D) declarar amor às árvores pode ser uma ação de preser-

vação do meio ambiente. 
 



Recomendações Pedagógicas: 

 

A habilidade testada nessa questão solicita do aluno a  reconstrução do sentido 

do texto, para compreender o anúncio é preciso que o aluno perceba imagem, 

texto escrito e confira a ambos uma relação de sentido implicado ao contexto. 

Linguagem verbal e não verbal entram em relação nos mais diferentes gêneros 

como HQs, propagandas, reportagens, poesias (concreta, visual)  e é preciso 

garantir essa diversidade de gêneros na prática cotidiana da sala de aula. Cada 

vez mais esses textos multimodais estão presentes em nosso dia a dia – o que faz 

o trabalho com eles ser de suma importância. 

As atividades devem favorecer que os alunos cheguem ao sentido construído 

por meio da análise da composição dessas diversas linguagens. Isso nos leva a 

ler o texto verbal procurando relações que possam ser estabelecidas entre 

imagem e texto (na propaganda em questão, os alunos precisariam notar que a 

folha afixada no tronco da árvore com fita adesiva remete à uma prática comum 

às pessoas enamoradas: talhar com objeto pontiagudo, em troncos de árvores, o 

nome da pessoa amada ou outros dizeres). 



Questão 11: 

 

Tema 01: Reconstrução das condições de produção 

e recepção de textos. 

 

H.01 (adaptada)– Identificar o provável público-alvo 

de um texto.  

 

  

Matriz de Referência – H.01 – Identificar o provável 

público-alvo de um texto, sua finalidade e seu 

assunto principal. (G.I) 
 



Leia o texto e responda à questão  11.   

Quando o assunto é cigarro, é preciso ser radical e dizer não 

"Tenho 13 anos e quero comprar meu primeiro maço de cigarros. Já peguei algumas vezes  

cigarro dos meus amigos e achei legal. Na escola, fumo escondido. Meus pais também não 

me deixam fumar, mas os dois são fumantes há um tempão. Por que essa falsidade em 

relação ao cigarro?" 

  

 JAIRO BOUER 

COLUNISTA DA FOLHA 

Se   você   acompanha   esta   coluna,   já   percebeu   que,   em   geral,   temos   respostas        ba

stante  ponderadas  para  nossos  leitores.  Incentivamos  sempre  a  autonomia  de  cada        

um,   desde  que administrada  com  responsabilidade,  e  evitamos  o  tradicional  "faça  isso   

ou  não  faça  aquilo". 

Mas,  desta  vez,  vamos  ser  categóricos:  caia  fora  dessa  e  não  compre  seu  primeiro  maço  

de cigarros. 

Por quê? O cigarro é composto por uma droga (nicotina) que tem o poder de tornar as pessoas 

dependentes com muita facilidade. Além dela, o cigarro tem centenas de compostos químicos 

que, com o passar dos anos, vão atacando seu corpo. Só para citar algumas das consequências 

do  hábito  de  fumar:  enfisema  pulmonar,  câncer  de  pulmão  e  bexiga,  alteração  dos  vasos 

sanguíneos, infartos, derrames e  impotência sexual. 

As  pesquisas  mostram  que,  quanto  mais  nova  a  pessoa  é  quando  começa  a  fumar,  mais 

chances  ela  tem  de  se  tornar  dependente.  A  nicotina  faz  com  que  o  corpo  sinta  falta  do 

cigarro.  Quando  passa  uma  ou  duas  horas  sem  dar  uma  tragada,  a  pessoa  começa  a       

passar mal: sua, sente dor de cabeça, ansiedade, nervosismo, dificuldade de concentração etc. 

 Esses são sinais de abstinência. É como se o seu corpo desse sinais de que precisa 

 de mais nicotina. Daí a vontade incontrolável de acender mais um. 



 
A moçada começa a fumar porque acha que pega bem. O garoto  que fuma acha que parece 

mais  maduro.  Pode  até  se  sentir  mais  controlado  e  mais  seguro  (efeito  da  nicotina).  Na 

verdade, ele está fazendo uma grande bobagem. Está entrando em uma história que, para ser 

superada, pode levar, em média, uma década – tempo suficiente para produzir belos estragos 

em sua saúde. 

E  seus  pais  são  falsos?  Provavelmente  não!  Eles  querem  evitar  que  você  entre  em  uma 

situação de que vai ser difícil sair. Por experiência própria, eles já devem ter sentido o quanto é 

duro  largar  o  cigarro.  O  que  complica  é  que  eles,  fumantes,  tentam  impor  a  você  uma 

proibição  ao  cigarro.  Filhos  de  pais  que  fumam  têm  maior  probabilidade  de  se  tornarem 

dependentes de cigarro. 

Que  tal  inverter  o  jogo  e  pedir  que  eles  também  deixem  o  cigarro?  Hoje,  novos  métodos 

(remédios que controlam a vontade de fumar), terapia breve de apoio e reposição de nicotina 

são  alternativas  para  facilitar  a  vida  do  fumante  que  quer  largar  o  cigarro.  Sugira  a  eles  

que procurem um médico. 

Só para terminar: em raras ocasiões a gente diz aqui o que a pessoa deve ou não fazer. Se a 

gente disse isso hoje para você, é por convicção absoluta de que você não precisa comprar seu  

primeiro maço de cigarro para se sentir mais legal. Muito pelo contrário, esse é um passo para  

anos de muita dor de cabeça. É isso! 

 

Fonte: BOUER, Jairo. Quando o assunto é cigarro, é preciso ser radical e dizer não. 

Folha de São Paulo. Folhateen. Sexo e Saúde. São Paulo: 14/10/2002. 

 



Questão 11. 

 

 

Este artigo é destinado a 

 

(A) leitores de jornais. 

 

(B) pais de jovens leitores. 

 

(C) uma jovem leitora que escreveu para o colunista. 

 

(D) jovens leitores do colunista. 
 



Recomendações Pedagógicas: 

 

Para desenvolver a habilidade requerida na questão, os alunos precisam ter 

conseguido construir uma compreensão global ou ter observado certos 

aspectos implícitos ou explícitos do texto, o que nos leva a perceber que, ao ler 

um texto, várias possibilidades de leitura são postas em jogo e que esse 

trabalho  deve garantir o contato com a variedade de gêneros textuais. 

A reconstrução das condições de produção está articulada com a observação 

de certas especificidades do texto, tais como: as marcas que o autor deixou e 

que, sinalizam, de modo implícito ou explícito, o seu público leitor, a partir da 

linguagem usada, da referência a um “tu” (o leitor), do modo como o tema é 

abordado, da identificação do meio de circulação do texto. 

No caso do artigo de opinião em questão, essas marcas são mais evidentes: 

 o modo como ele inicia a questão – com uma citação de uma de suas leitoras 

(a garota e a referência à sua idade); 

o modo como o autor se apresenta no primeiro parágrafo (se você acompanha 

esta coluna...) e a referência ao nome do suplemento (Folhateen) sinalizam que 

o autor é um colunista que se dedica a escrever para jovens. 



SUGESTÃO DE  TRABALHO COM OS GÊNEROS 

 

Habilidades da questão 1:  

 

• Livro  4ª Série – Ler e Escrever –Sequência didática com 

notícia de jornal explorando a linguagem não verbal - 

PÁG.145 A 186. 

 

• Cadernos de Língua Portuguesa – 7º Ano – Vol.1,2,3,4 – 

Situações de aprendizagem que exploram o uso do jornal 

em sala de aula. 



Habilidades da questão 11: 

 

• Cadernos de Língua Portuguesa – 7º Ano – 

Vol.1,2,3,4 – Situações de aprendizagem que 

exploram o uso do jornal em sala de aula, 

fazendo suas leituras e inferências. 

 



Situações de leitura de gêneros não literários:  

 

•histórias em quadrinhos, regulamentos, receitas, 

procedimentos, instruções para jogos, cardápios, 

indicações escritas em embalagens, verbetes de 

dicionário ou de enciclopédia, textos informativos, 

notícias, cartazes informativos, folhetos de 

informação, cartas pessoais, bilhetes,  

propagandas institucionais, artigos de divulgação, 

artigos de opinião, relatórios, documentos, cartas 

resposta, fotos, ilustrações, tabelas etc. 
 

 



Situações de leitura de gêneros literários: 

 

• contos tradicionais, fábulas, mitos, lendas, 

crônicas narrativas, novelas, letras de músicas, 

poemas, romances, peças de teatro etc. 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 Matriz de Referência para Avaliação (SARESP) – 

Língua Portuguesa –São Paulo, 2009. 

 Avaliação da Aprendizagem em Processo – 

Comentários e Recomendações Pedagógicas – 

Subsídios para o Professor-                 6º e 7º Anos do 

Ensino Fundamental – Língua Portuguesa- São Paulo, 

2012.  



 

 


