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RESUMO: O presente artigo é o resultado de observações e diálogos com os colegas professores, 
sobre os dados estatísticos do desempenho escolar e resultados insatisfatórios em relação à Prova 
Brasil e demais avaliações externas. Fica evidente as dificuldades dos alunos em resolver problemas 
matemáticos, dificuldades estas relacionadas à leitura e interpretação de situações problema. O que 
se percebe no meio educacional é que poucos têm a compreensão do que são os Descritores e 
Distratores, e estes, são de suma importância no entendimento e na resolução das questões. As 
avaliações externas apresentam semelhanças em seus formatos de organização e avaliação, pois 
são provas objetivas com questões de múltipla escolha, no entanto, cada uma delas apresenta 
objetivos distintos para tomadas de decisões do coletivo escolar. Como forma de delimitar este 
estudo, concentramo-nos na Prova Brasil, assim buscou-se fazer uma análise dos Descritores e 
Distratores da matemática na Prova Brasil e suas informações pertinentes para os gestores públicos.  
Diante disso, este estudo procurou pesquisar e  subsidiar colegas que tenham interesse no assunto, 
concentrando-se na busca de alternativas para resolver os problemas identificados nos resultados 
das avaliações externas. Analisando todas as questões, seus acertos e principalmente os erros para 
diagnosticar quais as habilidades exigidas na questão específica. E assim, juntamente com os 
professores de matemática discutir formas de aprimorar as habilidades que ainda precisam ser 
desenvolvidas ou melhoradas. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O sistema educacional brasileiro apresenta várias avaliações externas com 

objetivos de melhorar o processo de ensino aprendizagem no ensino básico, dentre 

elas, Olimpíada de Matemática, Enem, Pisa, Encceja, Provinha Brasil, e Prova 

Brasil. O MEC e as Secretarias Estaduais e Municipais de Educação podem definir 

ações voltadas ao aprimoramento da qualidade da educação no país e a redução 

das desigualdades existentes, promovendo, por exemplo, a correção de distorções e 

debilidades identificadas e direcionando seus recursos técnicos e financeiros para 

áreas identificadas como prioritárias. 

As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o cálculo 

do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ao lado das taxas de 

aprovação nessas esferas. 

Os dados também estão disponíveis para toda a sociedade que, a partir dos 

resultados, pode acompanhar as políticas implementadas pelas diferentes esferas 

de governo. No caso da Prova Brasil, ainda pode ser observado o desempenho 

específico de cada rede de ensino e do sistema como um todo das escolas públicas 

urbanas e rurais do país. 

De acordo com o PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ( 2009, 

p. 24), a avaliação é um processo fundamental para a administração do ensino, 

como condição para melhoria da educação e da aprendizagem, assim ela apresenta 

três objetivos básicos: A definição de subsídios para a formulação de políticas 

educacionais; O acompanhamento ao longo do tempo da qualidade da educação; A 

produção de informações capazes de desenvolver relações significativas entre as 

unidades escolares e órgãos centrais ou distritais de secretarias, bem como 

iniciativas dentro das escolas. 

Cabe lembrar ainda, que faz presente na Prova Brasil dois elementos 

fundamentais, sendo estes, o Descritor e o Distrator, quanto ao Distrator numa prova 

significa que esta foi elaborada a partir de itens contendo habilidades, e as 

alternativas, e mesmo aquelas a princípio vistas como sendo erradas ou incorretas, 

possuem pontos a serem considerados, portanto Distrator trata-se das questões 

erradas em uma prova objetiva. Em relação ao Descritor, este é uma associação 

entre conteúdos curriculares e operações mentais desenvolvidas pelo aluno, que 



traduzem certas competências e habilidades, necessárias para saber fazer e 

decorrem diretamente das competências já adquiridas que se transformam em 

habilidades. 

A implementação do Projeto Didático Pedagógico, iniciou-se com uma 

apresentação para alguns membros da equipe pedagógica do colégio, 

posteriormente este foi explanado para os professores do mesmo colégio durante a 

Semana Pedagógica, onde muitos demonstraram curiosidades, tendo em vista que 

muitos não têm conhecimento com clareza do que é Descritor e Distrator. 

Corroborando com este estudo alguns professores apresentaram sugestões de que 

este trabalho poderia ser desenvolvido de forma interdisciplinar com outros 

professores e outras turmas. 

Quanto aos professores da rede estadual de ensino do Paraná que 

participaram do Grupo de Trabalho em Rede (GTR) estes tiveram a oportunidade de 

conhecer na íntegra o Projeto de Intervenção Pedagógica e a Produção Didática 

Pedagógica, os mesmos também apresentaram suas contribuições para melhoria do 

projeto, realizando todas as temáticas solicitadas, onde todos responderam que este 

projeto é possível de ser aplicado didaticamente na escola de sua lotação, tanto em 

relação às questões matemáticas, como as demais questões, caso dos objetivos de 

se realizar as avaliações externas. 

Ao longo de minha experiência como educadora, venho observando a forma 

como é desenvolvido o trabalho da maioria dos professores de matemática. 

Somando-se a esta observação dialogou-se com os docentes e alunos, bem como, 

com análise de livros didáticos comparando com as avaliações externas. Em muitas 

situações fica evidente a constatação de que o material didático para o Ensino da 

Matemática necessita de metodologias que aproximem com a metodologia adotada 

nas avaliações externas. O objetivo este estudo foi fazer uma análise mais 

detalhada, analisando situações problemas que tratam dos descritores e distratores 

da Prova Brasil com conteúdo da matemática e quais são as intenções e as 

informações que esta avaliação fornece para os gestores tomarem decisões em prol 

da educação. Com base nesta constatação, este projeto foi implementado com os 

alunos do nono ano A e B, perfazendo um total de setenta e dois (72) alunos no 

Colégio Estadual Senador Attílio Fontana, na cidade de Toledo/PR. 

 



 O referido Colégio Estadual Attílio Fontana está localizado no Bairro da 
Grande Vila Pioneira. O mesmo oferece Ensino Fundamental de 6º ao 9º 
ano no período Matutino e Vespertino. Já o Ensino Médio, funciona nos 
períodos Matutino e Noturno, bem como os cursos técnicos. Quanto à 
localização geográfica dos alunos, esta é composta por alunos do próprio 
bairro e adjacências, e alguns alunos do interior do município, ou seja, zona 
rural. Quanto as condições econômicas, pode-se dizer que esta é composta 
por trabalhadores operários de micro, pequenas empresas, sendo estes 
trabalhadores do comércio e construção civil e trabalhadores de grande 
empresa, caso da Brf Sadia. Estas informações descritas acima são das 
pessoas que residem na área central do bairro. Como ele está expandido 
muito e com muita velocidade, os problemas também o acompanham na 
mesma proporção, por isso, pode-se afirmar que existem muitas famílias de 
baixa renda, principalmente nas periferias do bairro. No que tange o 
sociocultural, percebe-se que a população, quase que de forma 
generalizada, é de baixa escolaridade. Essa é uma característica da maioria 
dos bairros populares de Toledo (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO, 
2011, p. 25). 

 
Em relação à avaliação da Prova Brasil, esta ocorre a cada dois anos e teve 

seu início no ano de 2005, esta é aplicada para alunos do quinto e nono anos, e com 

intuito fazer diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep/MEC). Esta tem por 

objetivo avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro 

a partir de testes padronizados. 

Nos testes aplicados para os alunos do quinto e nono anos do ensino 

fundamental, os estudantes respondem a itens (questões) de língua portuguesa, 

com foco em leitura, e matemática, com foco na resolução de problemas. No 

questionário socioeconômico, os estudantes fornecem informações sobre fatores de 

contexto que podem estar associados ao desempenho. 

Professores e diretores das turmas e escolas avaliadas também respondem a 

questionários que coletam dados demográficos, perfil profissional e de condições de 

trabalho.  

Quanto ao problema pensado e a metodologia utilizada neste estudo, discorre 

que em nosso cotidiano está repleto de indicações e resultados estatísticos 

divulgados através da mídia (TV, rádio, jornais e revistas), que o nosso sistema 

educacional precisa melhorar seus resultados. Diante do exposto, fica evidente que 

a forma como a educação está ocorrendo no ensino básico, não está conseguindo 

fazer com que os alunos gostem de estudar e consequentemente apresentem bons 

resultados, principalmente nas avaliações externas, caso da Prova Brasil.  

Diante disso, este estudo utilizou questões da Prova Brasil disponível no meio 

eletrônico e/ou impressas armazenadas no almoxarifado do Colégio, para resolver 



as questões de matemática, analisando os Descritores e Distratores, saliente ainda, 

que o referido estudo realizou com os alunos integrantes deste, além das questões 

de matemática, utilizou-se do debate e a escrita referente a situação social que 

fazem parte da Prova Brasil, isto é, focando situação de gestão pública. Como o 

projeto foi implementado com os alunos do nono ano, o questionamento que se fez 

é: Será que os alunos têm a compreensão da importância da avaliação externa da 

Prova Brasil e qual é o nível de seriedade que estes observaram com esta 

Avaliação? 

De forma geral o objetivo foi trabalhar a avaliação externa (Prova Brasil), com 

os alunos resolvendo situações problema de matemática analisando a importância 

dos Descritores e Distratores, utilizando estas informações buscando ter 

compreensão que estas fornecem para questões sociais, principalmente para os 

gestores e como estes utilizam desta ferramenta para suas tomadas decisões em 

investimentos, no tocante a estrutura física e humana. 

Especificamente este estudo procurou demonstrar  que é possível utilizar-se 

de outras metodologias para o processo de ensino aprendizagem; Melhorar a 

aprendizagem do aluno como um todo, incluindo desenvolvimento 

na sua cidadania, Consciência Social, Moral, Política e gestão; Fazer com que o 

aluno tenha maior interesse em produzir seu próprio conhecimento, através do 

trabalho em grupo; Tornar as aula mais prazerosas analisando e discutindo o que 

são os, Descritores e Distratores; Utilizando metodologias não convencionais, caso 

de debates e acessando os computadores para pesquisa no laboratório de 

informática. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Conforme WERLE (2011) noo que se refere ao ensino obrigatório no Brasil 

este se teve seu início nos anos sessenta, esta determinação neste período era 

apenas até a quarta série do primário. Para tanto, o ingresso no ciclo ginasial exigia 

aprovação em exame de admissão. Na década de setenta, a obrigatoriedade de 

ensino passou para a faixa etária de 7 a 14 anos, além disso, o exame de admissão 

foi eliminado. 

No início dos anos 80 o Brasil passava por problemas na sua economia e 

também na educação, neste período ocorreu um processo de redemocratização 



onde a população reivindicava eleições diretas para Presidente do Brasil, através de 

manifesto da sociedade organizada com suas lideranças, sendo essas, pessoas 

políticas artistas, como atores (a), cantores (a), e até mesmo jogadores de futebol, 

caso dos jogadores do Corinthians. Após a conquista do direito das eleições diretas, 

o Brasil passa por uma grande crise devido à inflação galopante com alta inflação e 

um período de estagnação econômica.  

Essa crise econômica afeta com muita intensidade o ensino de segundo grau 

e a desarticulação entre os três graus de ensino haviam chegado ao seu limite. A 

proposta de integrar a educação geral e a formação para o trabalho desde o primeiro 

grau não atingia seus objetivos. A exigência de profissionalização em todos os 

cursos do ensino de segundo grau provocava desqualificação da formação de nível 

médio. Esta situação que este modelo de educação, dava suporte para o aluno em 

situação emergencial, mas dificultava a sequência de estudo posterior. 

Depois de analisar a década de oitenta, neste momento é de análise da 

década de noventa, esta que é marcada pelas reformas do Estado, no sentido de 

parcerias com a sociedade civil e privatizações. A Constituição (Brasil, 1988) e a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, reafirmam o Ensino Fundamental 

obrigatório e gratuito, assegurando sua oferta para jovens e adultos que a ele não 

tiveram acesso, bem como a progressiva universalização do Ensino Médio. 

Avançando e dando sentido concreto e esta expectativa de extensão progressiva da 

obrigatoriedade para o Ensino Médio, neste período o Estado brasileiro estende a 

obrigatoriedade abrangendo dos 4 aos 17 anos de idade. 

A Constituição (Brasil, 1988) possibilita a gestão democrática entre as três 

esferas, Estado, Municípios e União, este modelo de gestão proporciona mais 

autonomia e liberdade para os estados e municípios, embora o quadro regulatório 

ficasse a cargo da União. 

 

WERLE (2011, p. 773) refere-se às educacionais públicas: 

 

Cabe, a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios a organização 
em regime de colaboração de seus sistemas de ensino, a União organizará 
o sistema Federal de ensino públicos federais e exercerá, em matéria 
educacional, função redistributiva e supletiva, de forma a garantir 
equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade 
do ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios. Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino 
fundamental e na educação infantil, os Estados e o Distrito Federal atuarão 



prioritariamente no ensino fundamental e médio. Na organização de seus 
sistemas de ensino os Estados e os Municípios definirão formas de 
colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório 
(WERLE 2011, p. 773). 
 

Vale ressaltar que desde as fases iniciais até os 17 anos, ou séries iniciais e 

até o ensino médio, estes deverão ser gratuitos no ensino público, no entanto, a boa 

qualidade deve ser praticada, desta forma deve ser assegurado ao aluno em todos 

os níveis, não só ingresso, mas condições para que este prossiga em estudos 

posteriores e ao trabalho (ibid). 

Segundo as DCE`s (2008) quanto ao ensino da matemática, as mudanças 

sociais implicam à necessidade de uma compreensão maior. Dessa forma, aprender 

a matemática no ambiente escolar deve favorecer a compreensão deste conteúdo 

em todas as suas dimensões, pois somente assim favorecerá aos alunos condições 

de entender a sociedade em que vive. Portanto é responsabilidade da escola 

desenvolver uma educação que coloque o aluno frente aos desafios permitindo-lhe 

desenvolver atitudes de responsabilidade e compromisso respeitando seus direitos e 

deveres. 

As Diretrizes Curriculares de Matemática (2008), afirmam que: 

 

A aprendizagem da Matemática consiste em criar estratégias que 
possibilitam ao aluno atribuir sentido e construir significado às ideias 
matemáticas de modo a tornar-se capaz de estabelecer relações, justificar, 
analisar, discutir e criar. Desse modo, supera o ensino baseado apenas em 
desenvolver habilidades, como calcular e resolver problemas ou fixar 
conceitos pela memorização ou listas de exercícios (DIRETRIZES 
CURRICULARES DE MATEMÁTICA, 2008, p.45). 

 

As Diretrizes Curriculares de Matemática (2008, p. 45) apontam ainda que, o 

ensino da Matemática foi amplamente discutido em encontros internacionais no final 

do século XIX e início do século XX, depois desses adventos. Estes acontecimentos 

influenciaram os professores a pesquisar visando entender melhor as questões de 

ensino, aprimorando a prática na fundamentação que extrapola o campo restrito da 

Matemática e abordando outras áreas como estudos da psicologia, filosofia, 

sociologia, e outros (id). 

Na formação do cidadão impreterivelmente, este passa pela qualidade de sua 

educação, e a matemática é uma das principais áreas do conhecimento, ela que é 

dotada de uma arquitetura que permite desenvolver os níveis cognitivo e 

criativo, e tem sua utilização defendida nos mais diversos graus de escolaridade, 



como meio para fazer fluir habilidade, em inovar, criar e resolver problemas. É de 

responsabilidade de toda a sociedade, sobretudo da escola, encontrar meios para 

desenvolver nos alunos, a capacidade de ler e interpretar o domínio da Matemática. 

Através desta interação do homem com a sociedade e 
principalmente com a escola, ele é capaz de criar modelos para interpretar 
fenômenos naturais e sociais. Entende-se que o modelo é uma imagem que 
se forma na mente, no momento em que o espírito racional busca 
compreender e expressar de forma intuitiva uma sensação, procurando 
relacioná-la com algo já conhecido, efetuando deduções. Destaca que a 
noção de modelo está presente em quase todas as áreas, assim sendo, 
Arte, Moda, Arquitetura, História, Economia, Literatura, Matemática, percebe 
que o objetivo de um modelo pode ser explicativo, pedagógico, heurístico, 
diretivo e de previsão (BIEMBENGUT; HEIN, 2005, p. 9). 

 

Na concepção de D´Ambrosio, a matemática do cotidiano é 

imprescindível, e esta se apresenta com os mais variados sinônimos, assim sendo: 

  
Entende-se a matemática do cotidiano, contextos sociais e contextualizados 
são sinônimos e esta pode ser entendida como modelagem matemática. 
Desta forma é possível identificar a formulação e a resolução de problemas 
como uma atividade inerente ao processo de modelagem, da qual decorre a 
elaboração de um modelo. Essa característica, central na modelagem 
matemática, permite que outras atividades não ancoradas em formulação 
de resolução de problemas não sejam confundidas como atividades de 
modelagem como é comum ocorrer (D´AMBROSIO, 2009, p. 66). 

  

Diante do exposto, acredita-se que o mais importante não são os sinônimos 

das palavras utilizadas em sala de aula, e sim a forma como o professor vai 

implementar seu trabalho, desta forma a escola não pode ser como ilha isolada do 

mundo, ela precisa utilizar métodos para estreitar a sua relação com o universo. 

 
A matemática do cotidiano privilegia o raciocínio qualitativo, em 

detrimento do quantitativo, e seu enfoque está ligado a uma questão maior 
de natureza ambiental ou de produção, bem como, pode-se apresentar 
vínculo com manifestações culturais ou multiculturais holística de educação 
formal e informal (D´AMBROSIO, 2005, p. 80). 

 
 

3. ESTRATÉGIAS DE AÇÃO 

   

Acredita-se que é de conhecimento da maioria dos educadores e por parte da 

sociedade como um todo, que o Ensino de forma geral, apresenta resultado de 

aprendizagem um pouco inferior do que deveria aprender. Sabendo das dificuldades 

que é a transmissão de conteúdos, esta docente que realiza este estudo utilizou 

questões da Prova Brasil para trabalhar com os alunos com intuito melhorar o ensino 



aprendizagem destes, além de subsidiá-los com informações relativas o porquê de 

fazer este tipo de avaliação externa, além disso, o que os gestores públicos buscam 

com esta avaliação. Para buscar estas respostas os alunos foram submetidos a 

fazer avaliações nos moldes da Prova Brasil. Primeiramente fizeram as provas como 

diagnóstico, posteriormente responderam as questões relativas a esta prova, ou 

seja, se sabem da importância deste tipo de avaliação. Foi debatido com os alunos, 

para que estes tenham compreensão do que se tratam os descritores e distratores, 

esclarecendo sobre o porquê de se fazer avaliações externas, principalmente no 

caso da Prova Brasil que foi nosso objeto de estudo, sua importância para o 

desenvolvimento do seu raciocínio lógico e socialização, também responderam as 

mesmas questões realizadas no diagnóstico prévio. Finalmente os resultados foram 

comparados, do diagnóstico e o pós-diagnóstico. 

A implementação do projeto ocorreu obedecendo aos critérios pré-

estabelecidos, desta forma, cabe ressaltar que as atividades desenvolvidas pelos 

alunos, foram de forma individual e grupo, salienta-se que cada atividade foi 

desenvolvida em dias distintos e em etapas, na sequência algumas das atividades 

desenvolvidas. 

 

ATIVIDADE 01 – Os alunos assistiram um vídeo do Professor: Dr. Cipriano Luckesi 

(avaliação da aprendizagem) que tratou da importância das avaliações e seus 

objetivos, na sequência escreveram um texto sobre o entendimento do vídeo e a 

importância das avaliações externas. 

 

ATIVIDADE 02 - Num tabuleiro de xadrez, jogamos com várias peças que se 

movimentam de maneiras diferentes. O cavalo se move para qualquer casa que 

possa alcançar com movimento na forma de “L”, de três casas. Na figura abaixo, os 

pontos marcados representam as casas que o cavalo pode alcançar, estando na 

casa d4. Dentre as casas que o cavalo poderá alcançar, partindo da casa f5 e 

fazendo uma única jogada estão 



(A)   g3 ou d6 

(B)   h5 ou f3 

(C)   h7 ou d7 

(D)   d3 ou d7 

 

Sugestão de atividade para o professor responder 

com alunos: 

O que se pretende avaliar nessa questão?  

___________________________________________________________________ 

Para cada distrator, examine o erro implícito.  

_________________________________________________________________________________ 

 

DCE MATRIZ DE REFERÊNCIA 

Qual expectativa 

de 

aprendizagem? 

Qual Conteúdo 

Estruturante? 

Qual Tema? Qual descritor? 

 

 

 

   

 

Professor, que sugestões metodológicas podem ser dadas para melhor desenvolver 

esse conceito?  

_______________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 03 - É comum encontrar em acampamentos barracas com fundo e que 

têm a forma apresentada na figura abaixo. 

 

 

Qual desenho representa a 

planificação dessa barraca? 

a) b) c) d)  



Sugestão de atividade para o professor responder com alunos: 

 O que se pretende avaliar nessa questão?  

___________________________________________________________________ 

Para cada distrator, examine o erro implícito.  

___________________________________________________________________ 
 

DCE MATRIZ DE REFERÊNCIA 

Qual expectativa de 

aprendizagem? 

Qual Conteúdo 

Estruturante? 

Qual Tema? Qual descritor? 

 

 

 

   

 

Professor, que sugestões metodológicas podem ser dadas para melhor desenvolver 

esse conceito?  

___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 04 - Fabrício percebeu que as vigas do telhado da sua casa formavam um 

triângulo retângulo, como desenhado abaixo. Se um dos ângulos mede 68°, quanto 

mede os outros ângulos?  

(A)  22° e 90°                                                                  

(B)  45° e 45° 

(C)  56° e 56°                                                                               

(D)  90° e 28° 

 

 

Sugestão de atividade para o professor responder com alunos: 

O que se pretende avaliar nessa questão?  
________________________________________________________________________________ 

 

Para cada distrator, examine o erro implícito.  

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 



DCE MATRIZ DE REFERÊNCIA 

Qual expectativa de 

aprendizagem? 

Qual Conteúdo 

Estruturante? 

Qual Tema? Qual descritor? 

 

 

 

 

   

 

Professor, que sugestões metodológicas podem ser dadas para melhor desenvolver 

esse conceito?  

_________________________________________________________________________________ 

ATIVIDADE 05 - Uma fábrica de móveis lançou um modelo de cadeira cujo encosto 

tem a forma de um quadrilátero com dois lados paralelos e dois não paralelos e de 

mesmo comprimento. O modelo de cadeira que foi lançado pela fábrica tem o 

encosto das cadeiras na forma de um: 

(A)  losango. 

(B)  paralelogramo. 

(C)  trapézio isósceles. 

(D)  trapézio retângulo. 

Sugestão de atividade para o professor responder com alunos: 

 O que se pretende avaliar nessa questão?  

___________________________________________________________________ 

Para cada distrator, examine o erro implícito.  

_________________________________________________________________________________ 

 

DCE MATRIZ DE REFERÊNCIA 

Qual expectativa de 

aprendizagem? 

Qual Conteúdo 

Estruturante? 

Qual Tema? Qual descritor? 

 

 

 

 

   

 



Professor, que sugestões metodológicas podem ser dadas para melhor desenvolver 

esse conceito?  

_________________________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 06 - Observe os ponteiros nesse relógio:                                                    

Decorridas 3 horas, qual é o ângulo formado pelos 

ponteiros? 

(A)  15° 

(B)  45° 

(C)  90° 

(D)  180° 

 

Sugestão de atividade para o professor responder com alunos: 

 O que se pretende avaliar nessa questão?  

___________________________________________________________________ 

Para cada distrator, examine o erro implícito.  

________________________________________________________________________________ 

 

DCE MATRIZ DE REFERÊNCIA 

Qual expectativa de 

aprendizagem? 

Qual Conteúdo 

Estruturante? 

Qual Tema? Qual descritor? 

 

 

 

 

   

 

Professor, que sugestões metodológicas podem ser dadas para melhor desenvolver 

esse conceito?  

___________________________________________________________________ 

 

 

 



ATIVIDADE 07 - 

Observe a figura:  

No esquema 

acima, estão 

localizados 

alguns pontos de 

uma cidade. A 

coordenada (5,G)  localiza 

(A) a catedral.        (B) a quadra poliesportiva.       (C) o teatro.      (D) o cinema. 

Sugestão de atividade para o professor responder com alunos: 

 O que se pretende avaliar nessa questão?  

___________________________________________________________________ 

Para cada distrator, examine o erro implícito.  

___________________________________________________________________ 

 

DCE MATRIZ DE REFERÊNCIA 

Qual expectativa de 

aprendizagem? 

Qual Conteúdo 

Estruturante? 

Qual Tema? Qual descritor? 

 

 

 

 

   

 

Professor, que sugestões metodológicas podem ser dadas para melhor desenvolver 

esse conceito?  

________________________________________________________________________________ 

 



ATIVIDADE 08 - Observe a figura abaixo que representa uma 

escada apoiada em uma parede que forma um ângulo reto com o 

solo. O topo da escada está a 7 m de altura, e seu pé está 

afastado da parede 2 m. A escada mede, aproximadamente, 

(A) 5 m. 

(B) 6,7 m. 

(C) 7,3 m. 

(D) 9 m. 

 

Sugestão de atividade para o professor responder com alunos: 

 

 O que se pretende avaliar nessa questão?  

___________________________________________________________________ 

Para cada distrator, examine o erro implícito.  

___________________________________________________________________ 

 

DCE MATRIZ DE REFERÊNCIA 

Qual expectativa de 

aprendizagem? 

Qual Conteúdo 

Estruturante? 

Qual Tema? Qual descritor? 

 

 

 

 

   

 

Professor, que sugestões metodológicas podem ser dadas para melhor desenvolver 

esse conceito?  

___________________________________________________________________ 

 

ATIVIDADE 09 -  Exatamente no centro de uma mesa redonda com 1m de raio, foi 

colocado um prato de 30cm de diâmetro, com doces e salgados para uma festa de 

final de ano. Qual a distância entre a borda desse prato e a borda da mesa? 

(A)  115 cm          (B)  85 cm              (C)  70 cm                       (D)  20 cm 

Sugestão de atividade para o professor responder com alunos: 

 



O que se pretende avaliar nessa questão?  

___________________________________________________________________ 

Para cada distrator, examine o erro implícito.  

___________________________________________________________________ 

DCE MATRIZ DE REFERÊNCIA 

Qual expectativa de 

aprendizagem? 

Qual Conteúdo 

Estruturante? 

Qual Tema? Qual descritor? 

 

 

 

 

   

 

Professor, que sugestões metodológicas podem ser dadas para melhor desenvolver 

esse conceito?  

___________________________________________________________________ 
 

ATIVIDADE 10 - O símbolo abaixo será colocado em rótulos de embalagens. 

Sabendo-se que cada lado da figura mede 1 cm, conforme indicado, a medida do 

contorno em destaque no desenho é: 

 (A) 18 cm. 

(B) 20 cm. 

(C) 22 cm. 

(D) 24 cm. 

 

Sugestão de atividade para o professor responder com alunos: 

 O que se pretende avaliar nessa questão?  

___________________________________________________________________ 

Para cada distrator, examine o erro implícito.  

___________________________________________________________________ 

 

 



DCE MATRIZ DE REFERÊNCIA 

Qual expectativa de 

aprendizagem? 

Qual Conteúdo 

Estruturante? 

Qual Tema? Qual descritor? 

 

 

 

 

   

 

Professor, que sugestões metodológicas podem ser dadas para melhor desenvolver 

esse conceito?  

___________________________________________________________________ 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Fica evidente que é necessário melhorar o processo de ensino 

aprendizagem e que, para que isso ocorra, é imprescindível utilizar novas 

metodologias de trabalho, através dos recursos materiais disponíveis, das mais 

variadas formas e também participando de discussões com colegas de profissão nos 

curso de formação, etc, deixando claro que os resultados das avaliações externas 

são de responsabilidade de todos os professores das séries finais, uma vez que as 

habilidades utilizadas são desenvolvidas em todo o ensino fundamental. 

   Para corroborar, com o acima citado, durante a revisão bibliográfica e 

fazendo uso dos expoentes que abordam este assunto, afirmam que a matemática 

através da resolução de problemas, é uma das formas de ensino e aprendizagem 

significativa, tendo em vista, que esta pode servir de motivação para o aluno, que 

poderá perceber que é importante a aplicação do conteúdo matemático em 

situações problemas do seu cotidiano. 

Entende-se que o processo educacional possibilita metodologias variadas de 

trabalho, bem como de aprendizagem, por isso, a importância do professor fazer da 

observação e do uso sistemático para diagnosticar as dificuldades dos alunos e criar 

oportunidades diversificadas para que possam expressar seu conhecimento. Desse 

modo, os alunos pertencentes a este estudo tiveram a oportunidade 

de serem avaliada de forma diversas, com ferramentas variadas, com atividades 

objetivas e subjetivas, avaliação escrita, texto individual e coletivo, debate, 



exercícios de fixação e resolução de problemas, incluindo a utilização de 

ferramentas e equipamentos, como computador, calculadora e Tv multimídia, 

resolução de atividades da Olímpiada de matemática (OBMEP), atividades da Prova 

Brasil e também com a utilização de slides. 

Com a realização deste estudo constatou-se que o ensino aprendizagem 

perpassa, por situações mais complexas do que somente a inovação do método de 

trabalho do professor, pois o sucesso deste se faz necessário, com o 

comprometimento de toda a comunidade escolar, direção, equipe pedagógica, 

professor, secretaria de educação, família e principalmente do interesse do aluno.  

Constatou-se ainda, que o uso de atividades de resolução problemas da  

Prova Brasil, que envolve um método de trabalho pouco usual do dia a dia que é a 

interpretação, análise questionamento quanto às habilidades necessárias para a  

resolução de problemas, pode despertar o interesse do aluno e, desta 

forma, contribuir para a melhoria de sua aprendizagem. 

Enfim, ao final da implementação, os resultados detectados, foram que os 

alunos envolvidos no projeto demonstraram curiosidade em relação ao assunto, e 

gradativamente foram participando das atividades solicitadas, assim sendo, fazendo 

as pesquisas, fazendo os cálculos, respondendo as questões subjetivas e 

participando dos debates. Acredita-se que num futuro muito próximo, esta 

metodologia de trabalho, possa servir como mola propulsora no sentido de 

motivação para os alunos e percepção de que o ensino da matemática é muito mais 

que os conteúdos que normalmente são trabalhados de forma repetitiva em sala de 

aula.  
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