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I. APRESENTAÇÃO 

 
A Avaliação da Aprendizagem em 

Processo – AAP - se caracteriza como uma 
ação desenvolvida de modo colaborativo en-
tre a Coordenadoria de Gestão da Educação 
Básica e a Coordenadoria de Informação, 
Monitoramento e Avaliação Educacional 
(CIMA) e a Coordenadoria de Gestão da Edu-
cação Básica (CGEB) com o intuito de subsi-
diar as equipes gestoras das Diretorias de 
Ensino, a equipe gestora da escola, e princi-
palmente o professor no desenvolver de seu 
oficio e no acompanhamento das aprendiza-
gens dos alunos.  

Cabe a CIMA a validação dos itens de 
composição (questões) da prova, levando em 
consideração as habilidades expressas na 
matriz de referência e toda a logística envol-
vida em cada uma das edições da AAP, por 
outro lado a CGEB fica responsável pela de-
finição da Matriz de referência da prova con-
tendo as habilidades a serem avaliadas, bem 
como a produção dos itens de composição da 
prova.   

Esta edição especial da AAP, a qual 
denominou-se de Avaliação Diagnóstica de 
Entrada (ADE) se configura em uma ferra-
menta necessária para o desenvolvimento 
das atividades do ano letivo, visto que ofe-
rece um panorama das aprendizagens já 
consolidadas de toda a turma, mas também 
o que cada aluno da sala construiu em rela-
ção a Língua Portuguesa e a Matemática evi-
denciando as suas fragilidades e as possíveis 
tomadas de decisões por parte do professor 
e da equipe gestora em relação ao processo 
de ensino e de aprendizagem dos alunos, 
bem como as suas necessidades de aprendi-
zagens.     

As habilidades selecionadas para a 
ADE, tanto em Língua Portuguesa, quanto 
em Matemática, passaram a ter como refe-
rência a partir de 2017 (rever – está sem sen-
tido). Para esta edição a matriz de habilida-
des a serem avaliadas foi amplamente discu-
tida por representantes de Diretorias de 

Ensino e do CEFAI resultando em uma matriz 
que refletisse ainda mais os anseios dos pro-
fessores em sala de aula e evidenciasse os 
conhecimentos dos alunos.  

Além da formulação dos cadernos de 
provas para os alunos, também foi elaborado 
para cada ano o “Caderno do Professor”, com 
orientações específicas para os docentes, 
contendo instruções para a aplicação da 
prova nos Anos Iniciais, a lista completa de 
habilidades avaliadas, as orientações funda-
mentais para a correção da prova contendo 
para cada questão, uma Grade de Correção 
- neste caso nas questões de múltipla esco-
lha ou uma tabela com as “Categorias de 
Respostas”, para as questões com respostas 
construídas pelos alunos (dissertativas).    

Estes recursos, agregados aos regis-
tros que o professor possui e juntamente com 
as informações incorporadas na Plataforma 
Foco Aprendizagem, a partir dos dados inse-
ridos no SARA – Sistema de Acompanha-
mento dos Resultados de Avaliações – de-
vem auxiliar no planejamento, replaneja-
mento e acompanhamento das ações peda-
gógicas, mobilizando procedimentos, atitu-
des e conceitos necessários para as ativida-
des de sala de aula, sobretudo aquelas rela-
cionadas aos processos de recuperação das 
aprendizagens. 

 

COORDENADORIA DE GESTÃO DA  
EDUCAÇÃO BÁSICA – CGEB 

COORDENADORIA DE INFORMAÇÃO, MONITORA-

MENTO E AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - CIMA 
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II. UMA CONVERSA SOBRE O AS-

SUNTO... 

Olá professor, olá professora! 
Apresentamos a você este caderno 

que traz em seu conteúdo os principais pro-
cedimentos a serem levados em considera-
ção antes, durante a após a aplicação da 
Avaliação Diagnóstica de Entrada (ADE) em 
sua edição 2018, nas disciplinas de Matemá-
tica e de Língua Portuguesa. 
 As habilidades que compõem a ADE 
nesta edição passaram por revisão e atuali-
zação, por uma equipe de profissionais da 
rede que se debruçaram sobre os materiais 
do Programa Ler e Escrever e EMAI e a ma-
trizes de referência da AAP e da ADE, assim 
esse grupo chegou a finalização de uma ma-
triz para a avaliação, que serviu de base para 
a elaboração das prova do 4º ano aqui repro-
duzida. 
 A ADE assume, no âmbito escolar, um 
papel específico de colaborar com o seu tra-
balho diário, pois visa diagnosticar os sabe-
res que os alunos possuem em relação ao 
uso social da língua materna e seus conheci-
mentos sobre o Sistema de Escrita Alfabética 
(SEA), a autonomia da leitura e da escrita e 
da Matemática, quanto aos blocos de conte-
údos Números e Operações, Grandezas e 
Medidas, Tratamento da Informação, Espaço 
e Forma. 
 A matriz de referência para a elabora-
ção das provas está organizada por um con-
junto de habilidades que precisam ser desen-
volvidas pelos alunos durante cada ano de 
seu percurso escolar. As habilidades que 
compõem a matriz de Língua Portuguesa e 
de Matemática são as seguintes: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 

ü ADE-01 Revisar um texto do ponto de 
vista da ortografia.  

ü ADE-02 Localizar informação explicita em 
um texto informativo a partir da leitura au-
tônoma. 

ü ADE-03 Inferir informação em um texto a 
partir da leitura autônoma. 

ü ADE 04 Produzir um texto de autoria com 
características constitutivas do gênero do 
discurso. 

ü ADE 05 Produzir um texto de autoria com 
características da linguagem escrita ade-
quadas ao gênero.  

ü ADE 06 Identificar o assunto principal de 
um texto a partir de sua compreensão glo-
bal.  

ü ADE 07 Reconhecer a sequência temporal 
dos fatos relatados / narrados em um 
texto. 

ü ADE 08 Identificar a finalidade de um 
texto, a partir de sua compreensão global. 

ü ADE 09 Estabelecer relação de causa e 
consequência em um texto.  

ü ADE 10 Identificar as personagens de 
uma narrativa literária. 
 

MATEMÁTICA  

ü ADE-01 Escrever números ditados pelo 
professor. 

ü ADE-02 Completar quadros numéricos ou 
sequências numéricas.  

ü ADE-03 Compor e decompor números na-
turais. 

ü ADE-04 Resolver situações-problema do 
campo aditivo com a ideia de transforma-
ção. 

ü ADE-05 Resolver situações-problema do 
campo aditivo com a ideia de comparação. 

ü ADE-06 Resolver situações-problema do 
campo multiplicativo com a ideia de confi-
guração retangular. 

ü ADE-07 Resolver situações-problema uti-
lizando cédulas e moedas do sistema mo-
netário brasileiro. 

ü ADE-08 Resolver situações-problema 
com a ideia da divisão entre números na-
turais. 

ü ADE-09 Interpretar dados apresentados 
em tabela de dupla entrada. 

ü ADE-10 Interpretar dados apresentados 
em gráfico de coluna ou de barra. 

ü ADE-11 Identificar características de poli-
edros. 

ü ADE-12 Reconhecer figuras poligonais. 



5 

 

ü ADE-13 Compor e decompor figuras poli-
gonais. 

ü ADE-14 Resolver situações-problema que 
envolvam medidas de comprimento ou 
massa ou tempo. 

As habilidades descritas anteriormente, 
pelas matrizes de Língua Portuguesa e de 
Matemática precisam ser tomadas como ob-
jeto de reflexão no âmbito da sala de aula e 
com isso, observar e acompanhar as apren-
dizagens de cada aluno.     
  

________________________________

_________ 

 

 

III. PASSO A PASSO DA APLICA-

ÇÃO  

§ Organizar a sala de forma que os alu-
nos possam realizar a avaliação indivi-
dualmente. 

§ Conversar com a turma antes da distri-
buição dos cadernos de prova infor-
mando-os que a prova é de Língua 
Portuguesa ou de Matemática. 

§ Criar um clima agradável e tranquilo 
que envolva todos os alunos na tarefa.  

§ Estimular os alunos para que respon-
dam com cuidado e atenção a todas as 
questões. 

§ Distribuir os cadernos de prova para 
todos os alunos da turma, conside-
rando que há cadernos ampliados e 
em Braile, específicos para alunos com 
baixa visão e cegos.  

§ Seguir as orientações para a aplicação 
no exemplar da prova do professor, 
que consta nesta revista, composta por 
itens abertos com respostas construí-
das pelos alunos, o que requer do 

professor uma interação intensa com a 
turma.  

§ Explicar às crianças a comanda das 
questões, sem que isso signifique re-
solver por elas as questões propostas. 

§ Ficar atento a todos os fatos que ocor-
rerem, procurando resolvê-los sem dis-
persar a turma.  

§ Circular pela sala de aula, dando orien-
tações aos alunos que necessitem de 
intervenções pontuais no que diz res-
peito à compreensão dos enunciados.  

§ Garantir as condições necessárias aos 
alunos com necessidades especiais, 
quanto ao apoio e maior tempo para a 
realização da prova. 

§ Atentar ao ritmo da realização da 
prova, para que a turma a realize mais 
ou menos ao mesmo tempo. 

§ Certificar se todos os alunos responde-
ram a todas as questões da prova. 

§ Recolher todos os cadernos de prova 
para posterior correção. 
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IV. ORIENTAÇÕES PARA A CORREÇÃO - 

LÍNGUA PORTUGUESA 

EXEMPLAR DA PROVA DO PROFESSOR 

Língua Portuguesa 
 

O Flamingo 

 
O flamingo é uma ave alta que tem 

um colorido brilhante. Com frequência, seu 
pescoço longo e fino fica curvado em forma 
de S. Os flamingos voam e se alimentam em 
grandes bandos compostos por centenas ou 
até milhões de aves. 

Como as cegonhas, as garças e 
as íbis, os flamingos são aves pernaltas. Isso 
significa que têm pernas compridas e por isso 
se alimentam em pé ou andando na água 
rasa. Eles vivem em regiões quentes perto 
de lagos e lagunas. 

Há cinco espécies de flamingos. O 
tipo mais comum é o flamingo-menor, encon-
trado sobretudo no leste e no sul da África e 
na Índia. Outros tipos vivem na América Cen-
tral, na América do Sul, nas ilhas do Caribe, 
no sul da Europa, na África, no Oriente Mé-
dio e no sul da Ásia.  

O flamingo tem os dedos dos pés liga-
dos por uma membrana, corpo esguio, asas 
grandes e cauda curta. A cabeça é pequena 
e o bico se curva para baixo. Sua altura varia 
entre quase 1 metro e 1,5 metro. 
           Para se alimentar, ele abaixa a cabeça 
na água rasa ou na lama. Quando abre a 
boca, seu bico se enche não só de comida, 
mas também de água, lama e areia. A ave 
usa uma espécie de pelos que possui no bico 
para filtrar os alimentos apanhados na água, 
tais como, algas minúsculas e pequenos se-
res vivos como camarões e caracóis. 

Fonte: Adaptado de < https://escola.britannica.com.br/levels/funda-
mental/article/flamingo>. Acesso em 11 de dez. 2018 

 QUESTÃO 1 

Por que o flamingo é considerado uma ave 

pernalta?  

 

QUESTÃO 2 

Como o flamingo faz para conseguir engo-

lir o alimento?  

 

________________________________________ 

Questão 1  

ADE 02 - Localizar informação explicita em 
um texto a partir da leitura autônoma. 
 

Categorias der Respostas  

A Respondeu que possuem as pernas 
compridas, ou uma resposta que passe 
essa ideia.  

B Respondeu à questão, porém não tan-
gencia o assunto solicitado pela co-
manda. 

C Presença de escrita que demonstra que 
o aluno não compreendeu o Sistema de 
Escrita Alfabética. 

D Ausência de escrita. 
 
Questão 2  

ADE 03 - Inferir informação em um texto a 
partir da leitura autônoma. 
 

Categorias de Respostas  

A Respondeu que os flamingos abaixam a 
cabeça sob a água rasa ou na lama para 
se alimentar.   

B Respondeu à questão, porém não tan-
gencia o assunto solicitado pela co-
manda, ou mesmo cópia trechos do 
texto que não fazem referência ao con-
texto do item.  

C Presença de escrita que demonstra que 
o aluno não compreendeu o Sistema de 
Escrita Alfabética. 

D Ausência de escrita. 
 

Leia o texto a seguir para responder as 

questões 3, 4 e 5.  
Quando o Skate Surgiu? 
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Nascido na Califórnia, na década de 1950, 
o skate foi criado por surfistas que não que-
riam ficar parados quando o mar estava sem 
ondas. Foi aí que surgiu a ideia de colocar ro-
dinhas de patins nas pranchas de surfe e sair 
pelas ruas da cidade. 

As primeiras pranchas eram completa-
mente retas, o que dificultava na hora de fa-
zer manobras, restringindo os pulos às ram-
pas.  Até que, em 1979, o norte-americano 
Alan Gelfand revolucionou o mundo do skate 
inventando o Ollie: pulo com o skate sem pre-
cisar de rampas. A partir daí inúmeras mano-
bras começaram a ser desenvolvidas.  

Em 1965, surgiram os primeiros campeona-
tos, mas o skate só ficou mais reconhecido 
uma década depois.  

Com o tempo, as competições desse es-
porte ganharam o mundo. Em 2016, durante 
uma votação com mais de 200 esportes ins-
critos, cinco foram selecionados para entrar 
no programa Olímpico de Tóquio (Japão), 
onde será a próxima Olimpíada, em 2020. O 
skate foi um deles, com as modalidades park, 
com uma pista para realizar as manobras, e 
street, com caixas que imitam obstáculos da 
rua. Haverá competições masculinas e femi-
ninas com 80 atletas de diversos países. 

Além de ser um ótimo exercício aeróbico, o 
skate ajuda no fortalecimento dos joelhos e 
dos músculos das pernas. Ainda trabalha a 
concentração para acertar as manobras e 
melhora o equilíbrio.  
 
Fonte: Adaptado de <http://recreio.uol.com.br/noticias/noti-
cias/quando-o-skate-surgiu-criacao-esporte-prancha-surfe-ro-
dinhas-exercicio-modalidade-olimpica.>. Acesso em 12 dez. 
2018. 

 

QUESTÃO 3 

Qual o assunto principal do texto? 
Questão 4 

Por que o skate é considerado um ótimo exer-
cício aeróbico? 
Questão 5 

  Qual foi o último fato relatado no texto sobre 
o skate?  

A. Em 1950, esse esporte surgiu na Ca-
lifórnia. 

B. Em 1965, surgiram os primeiros cam-
peonatos. 

C. Em 1979, o norte-americano revolu-
cionou o esporte. 

D. Em 2016, o skate foi aprovado para 
as Olimpíadas de Tokio (Japão).  

___________________________________
___________ 
 
Questão 3  

ADE 06 Identificar o assunto principal de um 
texto a partir de sua compreensão global.  
 

Grade de Correção  

A Respondeu demonstrando a compre-
ensão do tema do texto que trata do 
surgimento do skate e sua história ao 
longo dos anos.  

B Respondeu à questão, porém não tan-
gencia o assunto solicitado pela co-
manda ou8 mesmo copiou trechos do 
texto fonte sem demonstrar um critério 
evidente para suas escolhas. 

C Presença de escrita que demonstra 
que o aluno não compreendeu o Sis-
tema de Escrita Alfabética. 

D Ausência de escrita. 
 

Questão 4  

ADE 02 - Localizar informação explicita em 
um texto a partir da leitura autônoma. 

Grade de Correção  

A Respondeu demonstrando que compre-
endeu o solicitado pelo comando, pois 
indicou que o skate   

B Respondeu à questão, porém não tan-
gencia o assunto solicitado pela co-
manda. 

C Presença de escrita que demonstra que 
o aluno não compreendeu o Sistema de 
Escrita Alfabética. 

D Ausência de escrita. 
Questão 5 

ADE 07 Reconhecer a sequência temporal 
dos fatos relatados em um texto jornalístico. 
 

Categorias der Respostas  
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A O aluno que optou por esta alternativa 
demonstra que não compreendeu o co-
mando do item ou mesmo apresenta di-
ficuldades quanto a reconhecer a hierar-
quia temporal dos fatos narrados em um 
texto jornalístico    

B Demonstrou que não compreendeu o so-
licitado pelo comando da questão, assim 
como o encadeamento dos fatos relata-
dos em um eixo temporal  

C Ao optar por essa alternativa o aluno de-
monstra incompreensão em relação a 
sequência temporal de um texto lido, as-
sim como o comando da questão.  

D  Correta - Respondeu demonstrando 
compreensão a respeito do que foi soli-
citado no item, bem como a sequência 
temporal existente no fato relatado na 
notícia.   

 
________________________________
___________ 
 
Leia a propaganda a seguir para respon-

der à questão 6. 

 
 

Fonte: Cartaz publicado em 5/02/2016. Disponível em: http://www.se-
com.gov.br/atuacao/publicidade/imagens,  
 

QUESTÃO 6 

O texto tem a finalidade de  

A. indicar o Conselho Tutelar para re-
solver situações difíceis. 

B. convencer a população a denunciar a 
violência contra crianças.  

C. denunciar os maus tratos contra os 
animais da fauna brasileira.  

D. informar as pessoas sobre a campa-
nha a favor dos macacos. 

 

Questão 6 

 

ADE 08 Identificar a finalidade de um texto, a 
partir de sua compreensão global. 
 

Grade de Coerreção  

A O aluno que optou por esta alternativa 
demostra incompreensão em relação a 
finalidade pelo qual o texto foi produzido.  

B Correta - Respondeu à questão de-
monstrando que compreendeu o que 
fora solicitado no comando, pois a finali-
dade do texto trata-se de uma propa-
ganda institucional que visa convencer a 
população a denunciar a violência contra 
crianças.   

C Ao optar por esta alternativa o aluno de-
monstra dificuldades em compreender a 
finalidade e o tema abordado no texto, 
pois as imagens dos macaquinhos traba-
lham com um dito popular e foram colo-
cadas no texto para chamar a atenção 
do leitor quanto a necessidade de se de-
nunciar a violência as crianças.  

D Demonstrou incompreensão em relação 
a finalidade do texto, pois os macaqui-
nhos serviram como ilustração e um con-
traponto ao texto para convencer o leitor. 

 

___________________________________
____________ 

 

Leia o texto a seguir para responder as ques-
tões 7 e 8. 

Onças-Pintadas Sobrevivem em Árvores du-

rante Cheia na Amazônia 

 

A cheia dos rios da Amazônia, que deixa sub-
mersa parte da floresta por ao menos três me-
ses ao ano, altera o comportamento das onças-
pintadas que vivem na região. Acostumadas ao 
seu habitat original, que é o chão, nos períodos 
de inundação esses animais passam a viver 
“nas alturas”, isto é, sobre árvores que têm entre 
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20 e 30 metros de altura, onde criam seus filho-
tes e se alimentam de macacos e preguiças, até 
que a inundação retroceda. 

 A descoberta foi feita por Emiliano Esterci Ra-
malho, pesquisador do Instituto de Desenvolvi-
mento Sustentável Mamirauá, que é responsá-
vel pela administração de uma imensa área pro-
tegida no interior da Amazônia, localizada a 650 
km de Manaus. 

Desde abril de 2013, Ramalho observa esses 
felinos amazônicos e se surpreendeu com a ca-
pacidade de adaptação da espécie, conside-
rada vulnerável na natureza. 

 O foco inicial do trabalho era saber se os ma-
míferos saíam da área da reserva, no período 
de cheia dos rios, para locais secos.   

Após ouvir relatos de moradores que teriam 
visto as onças em cima das árvores nas áreas 
alagadas, o pesquisador resolveu investigar e 
comprovou a alteração. 

“É uma descoberta interessante, porque é um 
comportamento que não tinha sido descrito 
para um felino de grande porte como a onça-
pintada. Não só ressalta a flexibilidade ecoló-
gica desse animal, como a importância de man-
ter preservada as florestas de várzea da planí-
cie de inundação da Amazônia”, explica Emili-
ano.  
Adaptado de http://g1.globo.com/natureza/noticia/2014/06/oncas-pintadas-sobrevivem-em-arvores-durante-
cheia-na-amazonia.html, junho de 2014. 

 

 

Questão 7 

Quanto tempo dura a cheia dos rios da 

Amazônia? 

QUESTÃO 8 

A cheia dos rios da Amazônia altera o com-

portamento das onças-pintadas porque   

A. criam seus filhotes apenas no chão 
da floresta.  

B. saem das copas das árvores e vão 
viver no chão. 

C. fogem dos locais secos e vão viver 
em outra região. 

D. saem do chão inundado e passam a 
viver nas árvores. 

Questão 7  

ADE-02 Localizar informação explicita em um 
texto informativo a partir da leitura autônoma. 
 

Categorias der Respostas  

A Respondeu demonstrando que com-
preendeu o item e buscou as informa-
ções necessárias no texto, que a cheia 
dura por volta de 3 meses.  

B Respondeu à questão, porém não tan-
gencia o assunto solicitado pela co-
manda, ou mesmo trata-se de cópia de 
trechos do texto que não correspon-
dem ao solicitado.  

C Presença de escrita que demonstra 
que o aluno não compreendeu o Sis-
tema de Escrita Alfabética. 

D Ausência de escrita. 
 

Questão 8 

ADE-02 Localizar informação explicita em um 
texto informativo a partir da leitura autônoma. 
 

Categorias de Respostas  

A Apesar da informação fazer parte do 
texto lido, ela não está relacionada com 
o demandado pelo comando do item.  

B Demonstrou incompreensão ao texto 
lido e ao que fora solicitado na co-
manda, pois, a alternativa contradiz o 
conteúdo abordado no texto.   

C Demonstra que não compreendeu o 
conteúdo temático do texto assim 
como localizar informações que se en-
contram em sua superfície. 

D Correta – o aluno que optou por esta 
alternativa demonstrou que compreen-
deu o solicitado pelo item e buscou in-
formações no texto que validasse a sua 
ideia.  

________________________________

__________ 

Leia o texto a seguir para responder as 

questões 9 e 10. 

 

 
Fonte: http://turmadamonica.uol.com.br/tirinhas 

Questão 9 
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O texto lido foi escrito para 

A. informar o leitor. 
B. divertir o leitor. 
C. ensinar o leitor. 
D. emocionar o leitor. 

 
Questão 10 

No último quadrinho Mônica sai satisfeita, 

pois acredita que o espelho    

A.  a contrariou e ficou mudo.  
B.  a irritou por ficar em silêncio  
C.  concordou com sua pergunta.  
D.  discordou de sua pergunta. 

 
 
Questão 9 

ADE 08 Identificar a finalidade de um texto, a 
partir de sua compreensão global. 
 
 

Grade de Correção  

A Ao optar por essa alternativa o aluno 
demonstra que não compreende a fina-
lidade de uma HQ.   

B Correta - Demonstrou que compreen-
deu o solicitado pelo comando e por 
meio da leitura identifica a finalidade de 
uma HQ, que trata de divertir o leitor. 

C Apesar de algumas HQ assumirem (em 
segundo plano) algum ensinamento a 
seu leitor, sua principal finalidade diz 
respeito ao humor.  

D Demonstrou incompreensão a respeito 
da finalidade empregada em uma HQ, 
pois a tirinha não possui como principal 
escopo a emoção. 

 

Questão 10 

ADE 03 - Inferir informação em um texto a 
partir da leitura autônoma. 
 

Grade de Correção   

A Demonstra dificuldades em compreen-
der a linguagem verbal e não verbal 
presente na tirinha 

B Ao optar por esta alternativa o aluno 
demonstra dificuldades em compreen-
der a linguagem verbal e não verbal 

presente na tirinha, bem como o solici-
tado pelo comando do item.  

C Correta – compreendeu os sentidos do 
texto levando em consideração sua lin-
guagem verbal e não verbal e as infor-
mações pressupostas no texto. 

D Demonstra incompreensão em relação 
a leitura de HQ e os sentidos emprega-
dos no texto levando em consideração 
a li9nguagnem verbal e não verbal.  

 
___________________________________
___ 
Leia o texto a seguir para responder as 

questões 11 a 13. 

 

 
        Fonte: Disponível em <https://www.google.com.br/search?q=ima-
gens+do+rato+do+mato+e+rato+da+cidade>. Acesso em 12 dez. 2018. 

 
O Rato do Mato e o Rato da Cidade 

 
Um ratinho da cidade foi uma vez convidado 

para ir à casa de um rato do campo. Vendo 
que seu companheiro vivia pobremente de 
raízes e ervas, o rato da cidade convidou-o a 
ir morar com ele: 

 — Tenho muita pena da pobreza em que 
você vive — disse. — Venha morar comigo 
na cidade e você verá como lá a vida é mais 
fácil.  

Lá se foram os dois para a cidade, onde se 
acomodaram numa casa rica e bonita.  

Foram logo à despensa e estavam muito 
bem, se empanturrando de comidas fartas e 
gostosas, quando entrou uma pessoa com 
dois gatos, que pareceram enormes ao rati-
nho do campo.  

Os dois ratos correram espavoridos para se 
esconder.  

— Eu vou para o meu campo — disse o rato 
do campo quando o perigo passou. — Prefiro 
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minhas raízes e ervas na calma, às suas co-
midas gostosas com todo esse susto.  

Mais vale magro no mato que gordo na 

boca do gato. 

 
Fonte: Disponível em <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto>. Acesso 
em 12 dez. 2018. 

 

QUESTÃO 11 

O rato do campo aceitou o convite do rato 

da cidade porque queria  

A. conhecer a cidade. 
B. fazer novos amigos. 
C. fugir da violência. 
D. desfrutar da fartura. 

 
Questão 12 

As principais personagens do texto são  

A. os dois gatos e uma pessoa. 
B. os gatos da cidade e o visitante. 
C. o rato da cidade e o gato da casa. 
D. o rato da cidade e o rato do campo. 

 

Questão 13 

O primeiro acontecimento da história foi 

quando 

A. os ratos são pegos de surpresa.  
B. o rato do campo vai morar na cidade. 
C. o rato da cidade visita o rato campo.  
D. os ratos fogem de medo dos gatos. 

 

___________________________________

___________ 

Questão 11 

ADE 09 Estabelecer relação de causa e con-
sequência em um texto.  
 

Grade de Correção   

A Demonstra dificuldade em relacionar a 
causa e o seu efeito no decorrer da nar-
rativa. 

B Demonstra dificuldade em relacionar a 
causa e o seu efeito no decorrer da nar-
rativa.  

C O aluno demonstrou dificuldades em 
estabelecer relação de causa e feito no 
encadeamento da narrativa.  

D Correta – o aluno compreendeu a rela-
ção de causa e efeito solicitado pelo 
comando do item  

 

Questão 12 

ADE 10 Identificar as personagens de uma 
narrativa literária. 
 

Grade de Correção   

A O aluno apresenta dificuldades para 
identificar as personagens principais e 
secundárias da narrativa. 

B O aluno apresenta dificuldades para 
identificar as personagens principais e 
secundárias da narrativa. 

C O aluno apresenta dificuldades para 
identificar as personagens principais e 
secundárias da narrativa. 

D Correta – o aluno identifica as persona-
gens principais de uma narrativa literá-
ria. 

 
Questão 13 

ADE 07 Reconhecer a sequência temporal 
dos fatos relatados / narrados em um texto 
ADE 09 Estabelecer relação de causa e con-
sequência em um texto.  
 

Grade de Correção  

A O aluno demonstrou dificuldades para 
reconhecer a hierarquia entre os fatos 
narrados no texto. 

B Demonstra dificuldade para reconhe-
cer o eixo temporal dos fatos narrados 
no texto.   

C Correta - O aluno demonstrou compre-
ender a hierarquia entre os fatos narra-
dos no texto.  

D O aluno demonstrou dificuldades para 
reconhecer a hierarquia entre os fatos 
narrados no texto. 

 
Leia o texto a seguir para responder à 

questão 14. 
 

Joãozinho e a cor do amor 
Joãozinho pergunta para sua mãe: 
— Mãe, você sabia que vermelho é cor do 
amor? 
— Sei sim. Por quê? 
— Te amo! Toma aqui meu boletim... 
 
Fonte: Disponível em <http://www.piadas.com.br/> acesso em 20/12/2018 
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QUESTÃO 14 

Por que Joãozinho se refere à cor verme-

lho como a cor do amor? 
___________________________________

___________ 

Questão 14 

ADE 03 - Inferir informação em um texto a 
partir da leitura autônoma. 
 

Categorias de Respostas  

A Respondeu demonstrando compreen-
der o que foi solicitado pelo comando 
do item, bem como, buscou as informa-
ções necessárias no texto, ou seja, uti-
lizou a cor vermelha como a cor do 
amor devido seu boletim apresentar 
muitas notas vermelhas.  

B Respondeu à questão, porém não tan-
gencia o assunto solicitado pelo co-
mando. 

C Presença de escrita que demonstra 
que o aluno não compreendeu o Sis-
tema de Escrita Alfabética. 

D Ausência de escrita. 
 

QUESTÃO 15 

Laura escreveu um trecho da história do 

“Gato de Botas” e cometeu erros na es-

crita de algumas palavras.  

 

O Gato de Botas 

(...) 

“ O rei entrol no castelo acompanhado 
por sua formoza filha, a princesa e pelo falso 
Marquês. Foram diretamente para um luxu-
oso salão onde havia uma conprida mesa, na 
qual já estava servido um farto banquete.  

Os recém-chegados e o Gato de Bo-
tas comeram e beberão até se fartarem, sa-
tisfazendo-se assim, após tão lomga jornada. 
No final da refeição, todos saíram para um 
paseio...  
 

Utilize as linhas a seguir para escrever no-

vamente o trecho da história, corrigindo 

todos os erros que você encontrar. 

___________________________________

___________ 
 

Questão 15 

ADE-01 Revisar um texto do ponto de vista 
da ortografia.  
 

Categorias de Respostas  

A Demonstrou utilizar procedimentos de 
revisor de textos e realizou a correção 
de todas as palavras com escritas não 
convencionais  

B Demonstrou utilizar procedimentos de 
revisor de textos e realizou a correção 
de pelo menos 2 palavras com escritas 
não convencionais 

C Demo0nstrou dificuldades para proce-
der az revisão de textos levando em 
conta a ortografia regular das palavras  

D Ausência de escrita ou presença de es-
crita, mas não a solicitada. 

 

___________________________________

_____________ 

 

QUESTÃO 16 – Produção de um Relato 

Pessoal  

Um Passeio 

 

 

Sempre lembramos de algo que aconte-

ceu em nossas vidas. 

Lembre-se de algum passeio que 
você fez com a turma da escola, ou com 

amigos ou com sua família. Relate os pre-
parativos, os acontecimentos, das atividades 
desse dia. Enfim, conte tudo o que aconteceu 
nesse passeio. 

 
Agora é com você! Utilize as linhas a se-

guir para escrever o seu relato. 

Questão 15 

ADE 04 Produzir um texto de autoria com ca-
racterísticas constitutivas do gênero do dis-
curso. 
 

Categorias de Respostas  

A Produziu texto com características da 
linguagem escrita, dentro do gênero 
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proposto (relato pessoal de experiência 
vivida). 

B Produziu texto com algumas caracte-
rísticas da linguagem escrita, dentro do 
gênero proposto (relato pessoal de ex-
periência vivida), ainda que com algu-
mas falhas. 

C Produziu frases que remetem ao con-
teúdo do texto solicitado, mas não che-
gam a formar um texto. 

D Ausência de escrita ou a presença de 
escrita, mas não a solicitada. 

 
ADE 05 Produzir um texto de autoria com ca-
racterísticas da linguagem escrita adequadas 
ao gênero.  
 

Categorias de Respostas  

A Utilizou adequadamente elementos ca-
racterísticos da narrativa escrita para 
articular os enunciados (por exemplo: 
“mas”, “porém”, ”então”, “enquanto 
isso”, “no entanto”, “na manhã se-
guinte”, “muito tempo depois”, entre ou-
tros), sem fazer uso de recursos típicos 
da linguagem oral (daí, né, aí, por 
exemplo). 

B Utilizou adequadamente elementos ca-
racterísticos da narrativa escrita para 
articular os enunciados (por exemplo: 
“mas”, “porém”, ”então”, “enquanto 
isso”, “no entanto”, “na manhã se-
guinte”, “muito tempo depois”, entre ou-
tros), mesmo que ainda faça uso de re-
cursos típicos da linguagem oral (daí, 
né, aí, por exemplo). 

C Não utilizou adequadamente elemen-
tos característicos da narrativa escrita 
para articular os enunciados e observa-
se forte presença da conjunção “e” 
unindo os enunciados, ou de recursos 
típicos da linguagem oral (daí, né, aí, 
por exemplo). 

D Ausência de escrita ou escrita ilegível 
ou não a solicitada no comando do item 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. ORIENTAÇÕES PARA A CORREÇÃO - 

MATEMÁTICA.  
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EXEMPLAR DA PROVA DO PROFES-

SOR 

Matemática 
 

 

QUESTÃO 1   

  
 

Escreva nos quadros a seguir, os números 
que o (a) professor (a) vai ditar. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

QUESTÃO 1 – DITADO DE NÚMEROS (211, 705, 
777, 989, 4554, 14000, 16302) 
ADE 01 - Escrever números ditados pelo pro-
fessor 
 

Categorias de Respostas  

A Escreve corretamente 6 ou 7 dos nú-
meros ditados. 

B Escreve corretamente 4 ou 5 dos nú-
meros ditados. 

C Escreve corretamente entre 1 a 3 dos 
números ditados.  

D Ausência de resposta ou não escreve 
corretamente nenhum número ditado 
ou escreve os números por extenso ou 
resposta ilegível. 

 

QUESTÃO 2  

 
Adaptado de https://pixabay.com/pt/ Acesso: 10 dez. 2019. 
 
No quadro numérico apresentado a seguir, 
estão faltando cinco números.   
Complete o quadro.  
 

500 501 502 503 504  506 507 508 509 

510 511 512 513 514 515 516 517 518  

 521 522 523 524 525 526 527 528 529 

530 531 532 533 534 535 536  538 539 

540 541 542  544 545 546 547 548 549 

 

QUESTÃO 2 – QUADRO NUMÉRICO  

ADE 02 - Completar quadros numéricos ou 
sequências numéricas 
 

Categorias de Respostas  

A Escreve corretamente os números que 
faltam no quadro numérico: 505, 519, 
520, 537 e 543. 

B Escreve corretamente 3 ou 4 números 
dos que faltam no quadro numérico. 

C Escreve corretamente 1 ou 2 dos nú-
meros que faltam no quadro numérico.  

D Ausência de resposta ou não escreve 
corretamente nenhum número ou res-
posta ilegível. 

 

 

 

 

QUESTÃO 3  

Complete os quadros. 
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A) Escreva dois números diferentes nos 
quadros, a seguir, para que a soma entre 
eles seja igual a 54. 
 

 

 

QUESTÃO 3 A – SOMA DE PARCELAS DIFEREN-

TES  

ADE 03 - Compor e decompor números natu-
rais 
 

Categorias de Respostas  

A Escreve a resposta correta: 54+0, 
53+1, 52+2, 51+3, 50+4,  e outros.  
ou escreve os números por extenso. 

B Escreve: 
• 27+27 (as parcelas não po-

dem ser iguais). 

ou 

• números cuja a soma é 53 ou 
55 (uma unidade a mais ou a 
menos). 

C Escreve outras respostas que não as 
indicadas em (A) ou (B). 

D Ausência de resposta ou resposta ile-
gível. 

 

B) Escreva dois números iguais nos qua-
dros, a seguir, para que a soma entre eles 
seja igual a 54. 
 

 

 

 

QUESTÃO 3 B – SOMA DE PARCELAS IGUAIS 

ADE 03 - Compor e decompor números natu-
rais 
 

Categorias de Respostas  

A Escreve a resposta correta: 27+27 ou 
vinte e sete + vinte e sete. 

B Escreve: 
• números diferentes cuja soma 

é 54. 

ou 

• números iguais cuja a soma 
não é 54. 

C Escreve outras respostas que não as 
indicadas em (A) ou (B) 

D Ausência de resposta ou resposta ile-
gível. 

 

QUESTÃO 4  

 

Artur tem um álbum de figurinhas do 
campeonato paulista. Ganhou de 
seu tio, 17 figurinhas novas, ficando 
com 58.  

Quantas figurinhas Artur tinha em seu álbum, 
antes de ganhar as novas? 
 
Disponível em: https://pixabay.com/pt/  
Acesso: 10 dez. 2019. 
 

 

 

 

 

ESCREVA NO QUADRO A SEGUIR SUA 

RESPOSTA. 

  

 

 

 

QUESTÃO 4 – SITUAÇÃO-PROBLEMA 

ADE 04 - Resolver situações-problema do 
campo aditivo com a ideia de transformação 

Categorias de Respostas  

A Escreve corretamente a resposta: 41 
ou quarenta e um (58-17=41).  

B Escreve: 
• 17 ou 58,  dados apresenta-

dos no enunciado. 

ou 

• 75, soma os dados apresenta-
dos no enunciado (58+17=75).  

C Escreve outras respostas que não as 
indicadas em (A) ou (B).  

D Ausência de resposta ou resposta ile-
gível. 

 

QUESTÃO 5  

REGISTRE COMO VOCÊ PENSOU. 

 

  + = 54 

  + = 54 
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Disponível m: https://pixabay.com/pt/ Acesso: 10 dez. 2019 

 

Eduardo tem 48 reais e sua irmã Bete, 25 re-
ais. 
Quantos reais a mais que a Bete precisa ter, 
para ficar com a mesma quantia que Edu-
ardo? 
 
 
 
 
 
 
ESCREVA NO QUADRO A SEGUIR 

SUA RESPOSTA. 

  

 

QUESTÃO 5 – SITUAÇÃO-PROBLEMA 

ADE 05 - Resolve situações-problema do 
campo aditivo com a ideia de comparação  

 
Categorias de Respostas  

A Escreve a resposta correta: 23 reais, 
ou 23 ou R$ 23,00 ou R$ 23 (48-
25=43). 

B Escreve: 73, soma os dados apresen-
tados no enunciado (48+25=73).  

C Escreve outra resposta que não as in-
dicadas em (A) ou (B). 

D Ausência de resposta ou resposta ile-
gível. 

 

QUESTÃO 6  

Para a solenidade de abertura do campeo-
nato do Clube "Unidos pelo Esporte", todos 
os atletas foram acomodados em cadeiras re-
servadas. O espaço onde os atletas foram 
acomodados foi organizado em 5 fileiras com 
12 cadeiras em cada uma.  
Quantos atletas havia na solenidade de aber-
tura do campeonato? 

 
Disponível em: https://pixabay.com/pt/ Acesso: 10 dez. 2019. 

 
 
 
 

ESCREVA NO QUADRO A SEGUIR 

SUA RESPOSTA. 

  

 

QUESTÃO 6 – SITUAÇÃO-PROBLEMA  

ADE 06 - Resolver situações-problema do 
campo multiplicativo com a ideia de configu-
ração retangular 
 

Categorias de Respostas  

A Escreve a reposta correta 60 (ses-
senta) (12x5=60). 

B Escreve: 
• 17, soma os números apre-

sentados no enunciado 
(12+5=17) 

ou  
• 7 , subtrai os números apre-

sentados no enunciado (12-
5=7). 

C Escreve outra resposta que não as in-
dicadas em (A) ou (B). 

D Ausência de resposta ou resposta ile-
gível. 

 

QUESTÃO 7  

Na festa de aniversário de Paula, 
compareceram 84 convidados. As 
mesas foram organizadas para 
sentarem, exatamente, 4 pessoas 

em cada uma. 
Quantas mesas foram necessárias para que 
todos os convidados ficassem sentados? 
Disponível em: https://pixabay.com/pt/  Acesso: 10 dez. 2019. 

 
 

REGISTRE COMO VOCÊ PENSOU. 

 

REGISTRE COMO VOCÊ PENSOU. 

 

REGISTRE COMO VOCÊ PENSOU. 
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ESCREVA NO QUADRO A SEGUIR 

SUA RESPOSTA. 

  

 

QUESTÃO 7 – SITUAÇÃO-PROBLEMA  

ADE 08 - Resolver situações-problema com 
a ideia da divisão entre números naturais 
 

Categorias de Respostas  

A Escreve a resposta correta:  21 ou vinte 
e um (84:4=21). 

B Escreve: 88 ou 80, soma (84+4=88) ou 
subtrai (84-4=80) os dados do enunci-
ado, ou mesmo multiplica os dados do 
enunciado resultando em 336 
(84x4=336). 

C Escreve outro número que não o indi-
cado em (A) ou (B). 

D Ausência de resposta ou resposta ile-
gível. 

 

QUESTÃO 8  

A tabela a seguir, refere-se à média da altura 
de crianças brasileiras. 
MÉDIA DA ALTURA DE CRIANÇAS  

 Meninas Meninos 

Idade Altura Altura 

1 ano 73 cm 75 cm 
3 anos 95 cm 96 cm 
5 anos 108 cm 109 cm 
7 anos 119 cm 120 cm 
9 anos 131 cm 131 cm 

11 anos 143 cm 141 cm 
Disponível em: https://www.almanaquedospais.com.br/tabela-de-peso-e-altura-
para-criancas-de-1-a-12-anos/ Acesso: 20 de nov. 2018. 

Qual é a idade em que os meninos e as me-
ninas têm exatamente a mesma altura?  
________________________________
________________________________
_______________________ 

 
Disponível em: https://pixabay.com/pt/ Acesso: 10 dez. 
2019. 
 

QUESTÃO 8 – LEITURA DE TABELA  

ADE 09 - Interpretar dados apresentados em 
tabela de dupla entrada 

 
Categorias de Respostas  

A Escreve a resposta correta: 9 anos ou 
9 ou nove. 

B Escreve: 131 cm, a média das alturas 
dos meninos e das meninas – idade 9 
anos. 

C Escreve outra resposta que não as in-
dicadas em (A) ou (B).  

D Ausência de resposta ou resposta ile-
gível. 

 

QUESTÃO 9  

Ronaldo tem 100 reais. 

 
Disponível em: https://pixabay.com/pt/ Acesso: 10 dez 

2019. 
 
Ele pretende presentear seus 5 netos, com a 
mesma quantia. 
Assim, cada neto receberá uma única nota de  
 
 

 

 

A 

 

  

 

 

 

B 

 

  

 

 

 

C 
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D 

 

 

 

 

QUESTÃO 9 -  SITUAÇÃO-PROBLEMA  
ADE 07- Resolver situações-problema utili-
zando cédulas e moedas do sistema monetá-
rio brasileiro. 
 

Grade de Correção   

A O aluno demonstra não compreender a 
situação problema.  

B O aluno possivelmente, equivocou-se 
na escolha entre a nota de 20 reais e a 
nota de 2 reais.   

C Correta – o aluno demonstra que com-
preende a situação problema, ou seja, 
relaciona que cinco notas de 20 reais 
equivalem, a uma única nota de 100 re-
ais.    

D O aluno demonstra incompreensão da 
situação problema e de lidar com cédu-
las e moedas do Sistema Monetário 
Brasileiro.  

 

QUESTÃO 10  

SP tem 'Dia D' de vacinação contra a gripe 

A Secretaria de Estado da Saúde de 
São Paulo promoveu dia 12 de maio, o Dia D 
da campanha de vacinação contra gripe. Se-
gundo recomendação da OMS (Organização 
Mundial de Saúde), a vacina de 2018 irá pre-
venir a população alvo contra o vírus Influ-
enza dos tipos A (H1N1), A (H3N2) e B. 

O gráfico a seguir, informa a previsão 
da quantidade de doses distribuídas em re-
giões do Estado de São Paulo. 

 

 
Adaptado de http://www.saude.sp.gov.br/ses/noticias/2018/maio/sp-
tem-dia-d-de-vacinacao-contra-a-gripe-neste-sabado Acesso: 20 dez. 
2018. 

 

A região do Estado em que a previsão da 
quantidade de doses distribuídas esta, entre 
500 e 600 mil é 
 

A) Araraquara. 

B) Baixada santista. 

C) Bauru. 

D) Sorocaba. 
 

QUESTÃO 10 –INTERPRETAÇÃO DE DA-

DOS EM GRÁFICO 

ADE 10 - Interpretar dados apresentados em 
gráfico de coluna ou de barra. 
 

Grade de Correção 

A O aluno apresenta dificuldades em 
compreender o solicitado pelo co-
mando do item, bem como, a leitura 
dos dados expressos no gráfico.   

B Correta – O aluno demonstra que com-
preende o solicitado pelo comando do 
item e procede corretamente a leitura 
dos dados expressos no gráfico, ou 
seja, assinala Baixada Santista, distri-
buição entre 500 e 600 mil doses. 

C O aluno apresenta dificuldades em 
compreender o solicitado pelo co-
mando do item; possivelmente não ob-
serva que é no intervalo de 500 a 600, 
escolhendo Bauru, visto que,  estava 
exatamente no 500.   

D  O aluno apresenta dificuldades em 
compreender o solicitado pelo co-
mando do item; interpreta que 600  
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QUESTÃO 11 

Observe o quadro a seguir. 

 
Disponível em: https://pixabay.com/pt/ Acesso: 10 dez. 

2019. 
 

Das figuras apresentadas no quadro, a única 
que representa um poliedro é a de cor 
 

A) vermelha. 
B) amarela. 
C) verde. 
D) azul. 

 

QUESTÃO 11 – CARACTERIZAÇÃO DE POLIE-

DROS 

ADE 11 - Identificar características de polie-
dros 
 

Grade de Correção  

A O aluno demonstra dificuldades em di-
ferenciar os poliedros dos corpos re-
dondos. 

B O aluno demonstra dificuldades em di-
ferenciar os poliedros dos corpos re-
dondos.  

C Correta – o aluno demonstra compre-
ensão em relação às propriedades dos 
poliedros diferenciando-os dos corpos 
redondos, ou seja, o cubo é um polie-
dro, visto que, possui 12 arestas, 8 vér-
tices e 6 faces.   

D O aluno demonstra dificuldades em di-
ferenciar os poliedros dos corpos re-
dondos.   

 

 QUESTÃO 12  
Para a Feira Cultural de Matemática da 
escola, a professora orientou Pedro que  
usasse somente figuras poligonais para 
fazer os cartazes. 
Pedro deverá fazer os cartazes com as fi-
guras representadas em  

  

A) 

 

B) 
 

 

C) 

 
 

D)  

 

 

QUESTÃO 12 -  RECONHECIMENTO DE FI-

GURAS POLIGONAIS 

ADE 12 – Reconhecer figuras poligonais 
 

Grade de Correção  

A O aluno demonstra dificuldades em di-
ferenciar os polígonos de outras figuras 
geométricas.   

B O aluno demonstra dificuldades em di-
ferenciar os polígonos de outras figuras 
geométricas.   

C Correta – o aluno demonstra compre-
ensão em relação às propriedades dos 
polígonos diferenciando-os das demais 
figuras geométricas.  

D O aluno demonstra dificuldades em di-
ferenciar os polígonos de outras figuras 
geométricas.   

 

QUESTÃO 13  

O Tangram é um quebra-cabeça de origem 
chinesa, composto por sete peças a partir de 
um quadrado: dois triângulos grandes, dois 
triângulos pequenos, um triângulo médio, um 
quadrado e um paralelogramo. 
Observe. 

  
Disponível em http://www.webquestfacil.com.br/webquest.php?wq=13330. Acesso em 22 nov. 20 
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Utilizando quatro peças do Tangran, é possí-
vel compor figuras geométricas.  
A figura que representa um trapézio é  
 

A) 

 

B) 
 

C) 
 

D) 

 
 

QUESTÃO 13 – COMPOSIÇÃO DE FIGURAS 

POLIGONAIS   

ADE 13 - Compor e decompor figuras poligo-
nais 

Grade de Correção 

A O aluno demonstra dificuldades em di-
ferenciar o trapézio de outras formas 
de polígonos.  

B O aluno demonstra dificuldades em di-
ferenciar o trapézio de outras formas 
de polígonos. 

C Correta – o aluno demonstra compre-
ensão em relação às propriedades do 
trapézio diferenciando-os de outras for-
mas de polígonos.   

D O aluno demonstra dificuldades em di-
ferenciar o trapézio de outras formas 
de polígonos. 

 

QUESTÃO 14  

Marina fez os convites para sua festa de ani-
versário. Utilizou uma régua graduada em 
centímetros para cortar 50 pedaços de 
mesmo tamanho de uma fita colorida para co-
lar nos convites. 
Observe na representação a seguir, o com-
primento que Marina escolheu para cortar 
cada pedaço de fita.  

 

 

 
Adaptado de https://pixabay.com/pt/ Acesso: 10 dez. 
2019. 
 

O comprimento de fita colorida necessária 
para colar em todos os convites é 
 

A) 800 centímetros. 
B) 650 centímetros 
C) 500 centímetros. 
D) 400 centímetros. 

 

QUESTÃO 14 - MEDIDAS DE COMPRI-

MENTO 

ADE 14 – Resolver situações-problema que 
envolvam medidas de comprimento ou 
massa ou tempo 
 

Grade de Correção  

A O aluno apresenta dificuldades em 
compreender o solicitado pelo co-
mando do item. 

B  O aluno possivelmente multiplica 50 
pedaços de fita por 13, a medida da ré-
gua. (50x13=650). Usa os dados do 
problema. 

C O aluno apresenta dificuldades em 
compreender o solicitado pelo co-
mando do item. 

D Correta. O aluno interpreta correta-
mente os dados da questão e calcula:  
50 pedaços de fita medindo 8 cm cada,  
400 centímentros. (50x8=400). 

 

 QUESTÃO 15 

Na prova de Matemática a professora so-
licitou aos alunos que completassem uma 
sequência de números, das casas da rua 
onde moram crianças da escola. 
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 Adaptado de https://pixabay.com/pt/ Acesso: 10 dez. 

2019. 
Os alunos que completaram correta-
mente a sequência, preencheram respec-
tivamente, com os seguintes números   
 

  

 

 

 

 

 

QUESTÃO 15 - SEQUÊNCIA NUMÉRICA 

ADE 02 – Completar quadros numéricos ou 
sequências numéricas 
 

Grade de Correção 

A O aluno possivelmente observa a regu-
laridade da sequência, mas erra um 
dos valores registrados. 

B O aluno possivelmente observa a regu-
laridade da sequência, mas erra um 
dos valores registrados. 

C Correta. O aluno observa a regulari-
dade da sequência dos números das 
casas que “caminha” de dois em dois. 
(997 – 999 – 1001 – 1003 – 1005 – 
1007. 

D O aluno possivelmente não está atento 
à regularidade da sequência, de dois 
em dois. Escreve o número que vem 
antes do 1003 e o que vem depois de 
1005. 

 

QUESTÃO 16 

O quadro a seguir, informa o tempo total que 
dura em média uma partida de Basquetebol. 
Observe. 

1º PE-

RÍ-

ODO 

IN-

TER-

VALO 

2º PE-

RÍ-

ODO 

IN-

TER-

VALO 

3º PE-

RÍ-

ODO 

IN-

TER-

VALO 

4º PE-

RÍ-

ODO 

10 

minu-

tos 

2 mi-

nutos 

10 

minu-

tos 

15 mi-

nutos 

10 

minu-

tos 

2 mi-

nutos 

10 

minu-

tos 

Adaptado em: https://regrasdoesporte.com.br/regras-do-bas-

quete-da-fiba-e-nba-fundamentos-quadra-e-historia.html 

Acesso: 10 dez. 2019. 
 

 
 Disponível em: https://pixabay.com/pt/ Acesso: 10 
dez. 2019 
 

O tempo de bola em jogo é de  

 

QUESTÃO 16 – MEDIDA DE TEMPO 

ADE 14 – Resolver situações-problema que 
envolvam medidas de comprimento ou 
massa ou tempo 
 

Grade de Correção 

A O aluno possivelmente soma todos os 
dados do problema (10 + 2 + 10 +15 + 
10 + 2 + 10 = 59). 

B O aluno possivelmente soma dados do 
problema (10 + 10 +15 + 10 + 10 = 59) 

C Correta. O aluno compreende  os da-
dos do problema, e soma os quatro pe-
ríodos de bola em jogo 
(10+10+10+10=40). 

D O aluno possivelmente soma os inter-
valos (2+15+2=19). 

 

 

 

 

 

 

A) 1002 e 1007. 

B) 1001 e 1006. 

C) 1001 e 1007. 

D) 1002 e 1006. A) 59 minutos. 
B) 55 minutos. 
C) 40 minutos. 
D) 19 minutos. 
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