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Caro(a) Professor(a),

O Guia de Aplicação visa oferecer orientações gerais sobre a aplicação do Caderno 

do Aluno referente à Provinha Brasil - Matemática, a ser realizada no ano letivo de 2011.

Com o intuito de tornar mais objetivo o instrumental dessa avaliação, o Kit da 

Provinha Brasil de Leitura foi reformulado em 2011 e o número de documentos foi 

reduzido. A exemplo da avaliação de Leitura, o kit de matemática foi elaborado com a 

mesma proposta e contém1:

•	Caderno	do	Aluno – caderno com as questões que serão respondidas pelos alunos.

•	Guia	de	Aplicação – caderno com os procedimentos de aplicação e as questões 

a serem aplicadas aos alunos. Cada questão (item) da prova vem acompanhada 

da identificação da habilidade específica avaliada com comentários a respeito 

das possíveis estratégias cognitivas adotadas pelas crianças ao optar por uma ou 

outra alternativa. É importante destacar que o “erro” da criança deve ser analisado 

com base nas possíveis estratégias cognitivas adotadas por ela. Essa compreensão 

pode colaborar para adoção de  estratégias pedagógicas que permitam que essa 

criança avance em termos da construção do conhecimento matemático nessa 

etapa do ensino.

•	Guia	 de	 Correção	 e	 Interpretação	 de	 Resultados – caderno com as principais 

informações sobre a Provinha Brasil de matemática: seus objetivos, os pressupostos 

teóricos e a metodologia. Apresenta, ainda, as orientações para a correção do 

teste, bem como as possibilidades de interpretação e uso dos seus resultados.

1 Os documentos que compõem o Kit da Provinha Brasil de matemática foram elaborados em colaboração com centros de 
formação em Educação Matemática de universidades que integram a rede de formação do Ministério da Educação.
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•	Reflexões	sobre	a	Prática – caderno que estabelece relação entre os resultados 

da Provinha Brasil e as políticas e recursos pedagógicos ou administrativos 

disponibilizados pelo governo federal que podem auxiliar professores e gestores 

na melhoria da qualidade nessa etapa do ensino.

A Provinha	Brasil	 de	Matemática,  assim como a de leitura, tem como principal 

objetivo realizar um diagnóstico dos níveis de alfabetização das crianças após um ano 

de estudos, de maneira que as informações resultantes possam apoiar o trabalho do 

professor, no sentido de:

•	avaliar	o	nível	de	alfabetização	dos	alunos	no	início	do	segundo	ano	de	escolarização;

•	aperfeiçoar	os	planejamentos	e	a	execução	das	práticas	pedagógicas	a	partir	do	

diagnóstico do nível de alfabetização dos alunos; e

•	oferecer	subsídios	para	formulação	de	políticas	de	alfabetização.

COMO	APLICAR	A	PROVINHA	BRASIL?
É fundamental que os professores, em especial aqueles das turmas que participarão 

da avaliação, reúnam-se para organizar o dia da aplicação do teste, marcando uma data 

para que todas as turmas do segundo ano da escola façam o teste no mesmo dia, a fim 

de assegurar a padronização da aplicação. 

QUAIS	ALUNOS	PARTICIPAM	DA	PROVINHA	BRASIL?
A Provinha Brasil deve ser aplicada a todos os alunos matriculados no segundo 

ano de escolarização. Assim, a definição das crianças que farão o teste independe da 

trajetória escolar individual. O foco da avaliação está na contribuição da educação formal 

para a alfabetização. Para definição do público a ser avaliado, portanto, utiliza-se como 

referência o segundo ano do ensino fundamental. 

COMO	é	O	“TeSTe	1”	DA	PROVINHA	BRASIL	2011?
O “Teste 1” que cada aluno receberá é composto por:

•	uma	questão-exemplo,	para	orientar	os	alunos	como	deverão	responder	ao	teste;	
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•	20	questões	de	múltipla	escolha,	com	quatro	alternativas	cada.

Para entender a forma de aplicação, você deve conhecer os dois tipos de comando 

das questões: 

•	Tipo	1	–	Totalmente	lidas	pelo	professor/aplicador: questões cujos comandos e 

alternativas precisam ser totalmente lidos por você.

•	Tipo	2	–	Parcialmente	lidas	pelo	professor/aplicador: questões nas quais você lerá 

apenas os comandos ou um deles.

O	Megafone	[											]	indicará	todas	as	vezes	que	o	enunciado	da	questão	 

ou	as	alternativas	serão	lidas.

Antes de realizar a aplicação, recomenda-se uma leitura cautelosa de todas as 

questões e de seus diferentes comandos. Nesse momento, é importante consultar o 

Caderno do Aluno, visualizando como os itens são apresentados para os alunos.

Na primeira página do Caderno do Aluno, apresenta-se uma questão exemplo, 

como um exercício para orientá-los a responder ao teste. Durante esse exercício, é 

importante esclarecer minuciosamente os procedimentos necessários para responder a 

cada questão, explicando aos alunos que este é o momento de aprender a responder ao 

teste e que, portanto, eles precisam ficar atentos. 

COMeçANDO	A	APLICAçãO
•	Motive	 os	 alunos	 a	 fazer	 o	 teste.	 Explique	 que	 eles	 vão	 fazer	 uma	 atividade	

diferente e que, para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas 

as suas orientações. 

•	Distribua	o	caderno	de	teste	para	os	alunos.

•	Peça	aos	alunos	que	escrevam	o	nome	na	linha	que	consta	na	capa	do	caderno.

•	Caso	haja	alunos	que	ainda	tenham	dificuldade	em	escrever	o	nome,	avise	que	

você o escreverá para eles.

•	Diga	aos	alunos	que	só	abram	o	caderno	quando	você	pedir	que	o	façam.
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•	Peça	 aos	 alunos	 para	 abrirem	 a	 primeira	 página	 do	 caderno	 e	 aguardem	 a	 sua	

orientação para mudar de página.

•	A	primeira	página	do	teste	do	aluno	tem	um	exemplo	de	questão.	Aproveite	esse	

momento para ensiná-los a responder o teste. 

•	Durante	a	aplicação	da	questão	exemplo,	lembre	aos	alunos	que	eles	deverão	

responder sozinhos, sem dizer a resposta em voz alta, ou tentar ver a resposta 

do colega. 

•	Ao	terminarem	de	responder,	peça	para	que	aguardem	em	silêncio	até	que	todos	

tenham respondido e não passem para a página seguinte antes de receber seu 

pedido para fazê-lo. 

•	Diga	aos	alunos	que,	se	não	souberem	a	resposta,	não	precisam	marcar	o	“X”.

Na	realização	desse	exemplo,	observe	os	seguintes	procedimentos:
•	Copie	o	exemplo	no	quadro	e	mostre	aos	alunos	como	marcar	a	resposta.	

•	Leia	o	enunciado	da	questão	e	ressalte	que	você	repetirá	a	leitura	duas	vezes.

•	Avise	aos	alunos	que,	na	resolução	desse	exemplo,	a	leitura	dos	enunciados	e	das	

alternativas poderá ser repetida várias vezes, mas, quando iniciarem o teste, você 

só poderá repetir a leitura duas vezes. 

•	Esclareça	que	para	cada	questão	existe	apenas	uma	resposta	correta.

•	Diga	que	eles	devem	marcar	um	“X”	apenas	em	um	quadradinho,	aquele	que	tiver	a	

resposta correta, e sem dizer a resposta em voz alta. 

•	Enquanto	 os	 alunos	 esperam	os	 demais	 colegas	 terminarem	de	 responder,	 você	

pode deixá-los colorir os desenhos da questão.

•	Circule	entre	as	carteiras	e	verifique	se	os	alunos	compreenderam	que	devem	marcar	

o	“X”	somente	em	um	quadradinho.	

•	Após	a	resolução	do	exemplo,	terá	início	a	aplicação	do	teste.	Avise	aos	alunos	que	

a atividade irá iniciar.

•	As	 orientações	 e	 explicações	 que	 se	 fizerem	 necessárias	 devem	 ser	 oferecidas	

sempre para o conjunto da turma, a fim de não privilegiar um aluno em detrimento 

de outro.



2º S/11 TESTE 1
GUIA DE APLICAÇÃO

• 7

EXEMPLO
Essa é a questão exemplo. Você deverá 
resolvê-la junto com os alunos.

Na realização desse exemplo, observe os seguintes procedimentos:
•	Leia	o	enunciado	da	questão	e	ressalte	que	você	repetirá	a	leitura	duas	vezes.
•	Avise	aos	alunos	que,	na	resolução	desse	exemplo,	a	leitura	poderá	ser	repetida	várias	

vezes, mas, quando iniciarem o teste, você só poderá repetir a leitura duas vezes.
•		Diga	aos	alunos	que	escolham	só	uma	resposta	que	achem	correta,	mantendo	segredo	

da alternativa que escolheram; ensine-os como marcar sua resposta.
•		Enquanto	as	crianças	 respondem	a	questão	exemplo,	 caminhe	entre	as	carteiras	e	

certifique-se que elas entenderam o que é para fazer.

•		Lembre-se	que	este	é	o	momento	para	esclarecer	todas	as	dúvidas das crianças.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Veja	as	maçãs	que	Ana	comprou.

Faça	um	“X”	no	quadradinho	que	indica	quantas	maçãs	Ana	comprou.

(A) 2

(B) 3

(C) 5

(D) 6

Agora	vamos	iniciar	a	atividade.	Preparados?	Podemos	começar?
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Questão 01 A41116

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Faça	um	X	no	quadradinho	da	figura	geométrica	que	tenha	a	forma	da	bola	de	
futebol.

(A)  (B) 

(C)  (D) 

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada ao reconhecimento de 
representação de uma figura geométrica espacial. Os alunos que assinalaram a alternativa 
(A) possivelmente não reconhecem representações de figuras geométricas espaciais ou não 
atribuíram significado ao enunciado do item, fornecendo esta resposta por ser a primeira da 
lista. Os alunos que assinalaram a alternativa (B) podem ter realizado alguma associação com as 
figuras desenhadas na bola. Os alunos que assinalaram a alternativa (C) também demonstram 
não reconhecer a representação de uma esfera, ou consideraram somente o fato de haver 
curvas no objeto e na representação. Os alunos que assinalaram a alternativa (D) demonstram a 
habilidade de reconhecer o desenho de um objeto físico (a bola) e associá-lo à figura do objeto 
geométrico que o representa (a esfera).
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Questão 02 RJ11102

Veja	 a	 fila	 de	 crianças.	 Faça	 um	X	 no	 quadradinho	 que	mostra	 o	 número	 de	
crianças	que	está	na	fila.

(A) 4

(B) 5

(C) 6

(D) 7

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de associar a 
contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas respectivas quantidades, 
menores que 10, com o apoio de imagem num contexto cotidiano. O aluno deve contar as 
crianças sem considerar a moça que está atrás do balcão, escolhendo a alternativa (B). Caso ele 
tenha assinalado a alternativa (C), sugere que tenha contado a moça que está atrás do balcão. 
As alternativas (A) e (D), sugerem que o aluno apresenta dificuldades de contagem, deixando 
de contar uma criança ou contando a mesma criança duas vezes.
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Questão 03 SP52151

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Veja	o	preço	dos	brinquedos.	

Faça	um	X	no	quadradinho	do	brinquedo	que	custa	cinco	reais.		

(A)  (B) 

(C)  (D) 

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de identificar 
cédulas do sistema monetário brasileiro em contexto do cotidiano infantil. O aluno deve 
identificar, entre as opções fornecidas, aquela que apresenta a cédula relacionada ao valor lido 
pelo professor, que é a alternativa (A). As demais alternativas sugerem que o aluno apresenta 
dificuldade em identificar cédulas do sistema monetário.                              
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Questão 04 SP62234

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Veja	o	gráfico.

COLEÇÃO DE BRINQUEDOS
         

Faça	um	X	no	quadradinho	que	mostra	a	criança	que	tem	a	maior	coleção.

Comentário	sobre	o	 item:	O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de identificar 
informações apresentadas em gráficos de colunas. O aluno deve reconhecer, entre as opções 
fornecidas, aquela que apresenta a maior frequência relacionando com a maior coluna do 
gráfico (A). Se o aluno assinalar uma das outras alternativas, é um indicativo de que ele possui 
dificuldades na habilidade avaliada.    

(A)

(C)

(B)

(D)

QUANTIDADE

CRIANÇAS

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
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Questão 05 PA41106

Professor (a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Veja	o	desenho	de	um	boneco.	

Faça	um	X	no	quadradinho	da	figura	que	tenha	a	forma	do	chapéu	do	boneco.	

(A)  

(B) 

(C) 

(D) 

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à identificação de uma figura 
geométrica plana em um conjunto de figuras. Os alunos que assinalaram a alternativa (A) 
possivelmente não identificam figuras geométricas planas ou associaram as duas figuras pelo fato 
de terem um vértice. Os alunos que assinalaram a alternativa (B) possivelmente não atribuíram 
significado ao enunciado do item, assinalando a figura mais familiar da lista que aparece 
desenhada no boneco. Os alunos que assinalaram a alternativa (C) demonstram a habilidade 
de identificar uma figura geométrica plana (o triângulo) em uma composição de figuras planas 
(o chapéu do boneco). Os alunos que assinalaram a alternativa (D) também possivelmente 
forneceram essa resposta aleatoriamente por não atribuírem significado ao enunciado do item 
ou por ser a última alternativa da lista.
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Questão 06 PE71238

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Veja	os	preços	dos	produtos	que	mamãe	comprou	no	supermercado.

Faça	um	X	no	quadradinho	que	indica	o	produto	que	custou	5	reais.

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à identificação de informação 
apresentada em uma tabela. Os alunos que assinalaram a alternativa (A) possivelmente 
interpretaram o comando do item como identificar o produto de maior preço. Os alunos que 
assinalaram a alternativa (B) demonstram a habilidade de identificar informações apresentadas 
em tabelas com duas colunas. Os alunos que assinalaram a alternativa (C) possivelmente 
interpretaram o comando do item como identificar o produto de menor preço. Os alunos que 
assinalaram a alternativa (D) forneceram esta resposta aleatoriamente por não atribuírem 
significado ao enunciado do item.

(D)(C)

(B)(A)
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Questão 07 SP21115

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

CAIO	TeM	QUATRO	GATINHOS	e	MARIA	TeM	TRÊS.

FAçA	UM	X	NO	QUADRADINHO	QUe	MOSTRA	QUANTOS	GATINHOS	eLeS	TÊM	
JUNTOS.

(A) 1 

(C) 4

(B) 3 

(D) 7

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de resolver 
problemas que demandem ações de juntar quantidades menores que 10. O aluno deve resolver a 
adição proposta num enunciado de contexto escolar, sem apoio da imagem, escolhendo dentre 
as alternativas fornecidas, aquela que represente a soma das parcelas (D). No caso de o aluno ter 
assinalado a alternativa (A), sugere que ele tenha realizado a subtração dos dados do problema. 
As demais alternativas incorretas (B) e (C), sugerem que ele tenha assinalado as alternativas 
referentes aos dados apresentados no enunciado do problema.
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Questão 08 SP14113

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Veja	a	brincadeira	de	Ana.

Faça	um	X	no	quadradinho	do	número	em	que	Ana	está	na	brincadeira.

(A) 1

(B) 5

(C) 6

(D)  7

Comentário sobre o Item: O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de ordenar e 
completar sequências de números naturais crescentes e menores que 10, apresentada em 
contexto lúdico. O aluno deve completar a sequência, escolhendo uma das alternativas fornecidas, 
que represente o número escondido (D). No caso de o aluno ter assinalado a alternativa (A), 
sugere que ele não desenvolveu a capacidade de ordenação de naturais, reconhecendo apenas o 
primeiro número natural. As demais alternativas incorretas (B) e (C), sugerem que ele apresenta 
dificuldade na habilidade avaliada, não identificando o sucessor de números menores que 10.
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Questão 09 RJ21140

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Ana	tem	seis	lápis	de	cor.	ela	vai	dar	dois	para	sua	amiga	Aline.	

Faça	um	X	no	quadradinho	do	número	de	lápis	que	ainda	ficarão	com	Ana.

(A) 2

(B) 4

(C) 6

(D)  8

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à resolução de um problema 
que demanda a ação de retirar quantidades. Os alunos que assinalaram a alternativa A não 
compreenderam o enunciado do item, fornecendo essa resposta por ter retido na memória 
apenas a parte do enunciado que corresponde ao número de lápis (2) que vai ser retirado da 
caixa. Os alunos que assinalaram a alternativa B demonstram a habilidade de resolver problemas 
com ação de retirar, envolvendo números até 10. Os alunos que assinalaram a alternativa C 
provavelmente realizaram a contagem dos lápis presentes na caixa, sem compreender a demanda 
do problema. Os alunos que assinalaram a alternativa D provavelmente associaram o problema à 
ação de juntar, somando os dois valores do enunciado.
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Questão 10 SP21116

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

NO	SÍTIO	De	DONA	BeNTA,	HAVIA	DeZ	GALINHAS.	eLA	DeU	TRÊS	DeLAS	PARA	
TIA	NASTÁCIA.

FAçA	UM	X	NO	QUADRADINHO	eM	QUe	MOSTRA	COM	QUANTAS	GALINHAS	
DONA	BeNTA	FICOU.	

(A) 13

(B) 10

(C) 7 

(D) 3

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de resolver 
problemas que demandem ações de retirar quantidades menores que 20. O aluno deve resolver 
a subtração proposta, num enunciado de contexto escolar e sem apoio da imagem, escolhendo 
dentre as alternativas fornecidas, aquela que representa o resultado dessa operação (C). No caso 
do aluno ter assinalado a alternativa (A), sugere que ele tenha realizado a adição dos dados do 
problema. Já o aluno que assinalou as demais alternativas incorretas (B) e (D), pode tê-lo feito 
por serem  dados apresentados no enunciado do problema.
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Questão 11 E13107

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Veja	os	animais	que	vovó	tem	no	sítio.

Faça	um	X	no	quadradinho	que	indica	o	animal	que	a	vovó	mais	tem	no	sítio.

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à comparação ou ordenação de 
quantidades, pela contagem, para identificar desigualdade numérica. Os alunos que assinalaram 
a alternativa (A) possivelmente deram uma interpretação pessoal ao item, escolhendo o animal 
mais familiar. Os alunos que assinalaram a alternativa (B) também podem estar associando 
a um animal doméstico, ou então interpretaram como a determinação do animal em menor 
quantidade. Os alunos que assinalaram a alternativa (C) demonstram a habilidade de comparar 
as quantidades de objetos representados em disposições variadas para identificar a maior delas. 
Os alunos que assinalaram a alternativa (D) possivelmente erraram na contagem dos objetos ou 
associaram ao maior animal presente no conjunto de animais. 

(D)(C)

(B)(A)
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Questão 12 SP41277

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

José	desenhou	uma	figura	em	seu	caderno.

Faça	um	“x”	no	quadradinho	que	mostra	o	nome	da	figura	que	ele	desenhou.

(A)  CÍRCULO

(B) QUADRADO

(C) TRIÂNGULO

(D) RETÂNGULO

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de identificar 
figuras geométricas planas. O aluno deve associar a figura plana apresentada na imagem de apoio 
com seu respectivo nome: triângulo (C). No caso de o aluno ter assinalado uma das alternativas 
incorretas (A), (B) ou (D), sugere que ele não desenvolveu a capacidade de identificar as figuras 
planas por meio de seus nomes.
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Questão 13 SP12242

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Pedro	tem	vinte	e	cinco	figurinhas	coladas	em	seu	álbum.

Faça	um	“x”	no	quadradinho	que	mostra	o	número	de	figurinhas	do	álbum	de	
Pedro.

(A) 502

(B) 205

(C) 52

(D) 25

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de associar a 
leitura de um número, entre 10 e 99, à sua respectiva representação numérica. O aluno deve 
escolher dentre as alternativas fornecidas, aquela que representa o número lido no enunciado 
(D). O fato de o aluno ter assinalado a alternativa (A), sugere que ele não conhece os números 
que apresentem dezenas e unidades. A alternativa (B) sugere que ele se apega na oralidade 
considerando o número 20 junto com o número 5, para formar o número solicitado, revelando 
que o aluno apresenta dificuldade na compreensão do valor posicional dos algarismos do sistema 
numérico decimal (SND). O aluno que assinala a alternativa (C) também se apega na oralidade, 
entretanto, ele se fixa no último algarismo lido (cinco) acrescentando o primeiro (dois). 
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Questão 14 RJ32160

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Veja	as	bolas	que	Pedro	tinha	para	vender.

Hoje	Pedro	já	vendeu	a	metade	das	bolas.

Faça	um	x	no	quadradinho	da	quantidade	de	bolas	que	Pedro	já	vendeu.

(A) 2

(B) 3

(C)  4

(D) 5

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à resolução de problema 
envolvendo a ideia de metade. Os alunos que assinalaram a alternativa (A) possivelmente 
associaram a palavra “metade” ao número 2. Os alunos que assinalaram a alternativa (B) podem 
ter considerado duas fileiras com três bolas cada uma, determinando a metade de seis. Os alunos 
que assinalaram a alternativa (C) demonstram a habilidade de determinar a metade de uma 
quantidade. Os alunos que assinalaram a alternativa (D) provavelmente associaram o número de 
bolas a uma dezena, considerando a metade de uma dezena (5).
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Questão 15 PE22190

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Professor(a)/Aplicador(a): leia mais de duas vezes esse 
comando.

Zeca	tem	doze	figurinhas.	Paulo	tem	nove	figurinhas.

Faça	um	X	no	quadradinho	que	indica	quantas	figurinhas	Paulo	precisa	para	ter	
a	mesma	quantidade	que	Zeca.

(A) 3

(B) 6

(C) 9

(D) 12

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à resolução de problema que 
demanda a ação de completar uma quantidade para obter outra quantidade. Os alunos que 
assinalaram a alternativa (A) demonstram a habilidade de resolver problema de estrutura aditiva 
relacionado à ação de completar, incluindo um número maior que 10 e outro menor que 10. 
Os alunos que assinalaram a alternativa (B) provavelmente interpretaram o problema como 
uma subtração dos valores apresentados no enunciado do item. Os alunos que assinalaram a 
alternativa (C) não compreenderam o enunciado do item, fornecendo como resposta um dos 
valores apresentados no problema (9). Os alunos que assinalaram a alternativa (D) também 
não compreenderam a estrutura do problema, escolhendo como resposta um dos valores 
apresentados no problema (12).
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Questão 16 SP32267

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Lena	tem	8	pães	para	serem	divididos	igualmente	em	2	cestas.

Faça	um	X	no	quadradinho	que	mostra	quantos	pães	ficarão	em	cada	cesta.

(A) 4

(B) 8

(C) 10

(D) 16

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de resolver 
problemas que demandem as ideias da divisão considerando quantidades menores que 10, 
com o apoio de imagem e num contexto cotidiano. O aluno deve repartir uma coleção de 
objetos em partes iguais, escolhendo dentre as alternativas fornecidas, aquela que represente 
tal resultado (A). O fato de o aluno ter assinalado a alternativa (B), sugere que ele apenas 
considerou o primeiro dado do enunciado, visto que este está apresentado na imagem de 
apoio. As alternativas incorretas (C) e (D), sugerem que ele realizou as operações de adição e 
multiplicação, respectivamente.
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Questão 17 PA52230

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Faça	um	X	no	quadradinho	que	 representa	o	conjunto	de	moedas	que	 tem	o	
mesmo	valor	de	um	real.

(A)  

 
(B)  

(C) 

 
(D) 

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada ao reconhecimento de diferentes 
formas de representar um mesmo valor monetário. Os alunos que assinalaram a alternativa A 
não atribuíram significado ao enunciado do item, provavelmente escolhendo a primeira opção 
da lista de alternativas. Os alunos que assinalaram a alternativa B possivelmente reconheceram 
as duas primeiras moedas, não considerando que a terceira moeda era diferente de 25 centavos. 
Os alunos que assinalaram a alternativa C forneceram esta resposta de forma aleatória por 
não atribuírem significado ao enunciado do item. Os alunos que assinalaram a alternativa D 
demonstram a habilidade de realizar trocas monetárias para representar um mesmo valor.
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Questão 18 PE31132

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Antônio	plantou	duas	fileiras	com	5	árvores	em	cada	uma.	Veja	uma	das	fileiras	
plantadas	por	Antonio.

Faça	um	X	no	quadradinho	que	indica	quantas	árvores	Antônio	plantou	no	total	
das	2	fileiras.

(A) 2

(B) 5

(C) 8

(D) 10

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à resolução de um problema 
que envolva a ideia de multiplicação como adição de parcelas iguais. Os alunos que assinalaram 
a alternativa (A) podem estar associando a resposta ao último número lido pelo professor (2). 
Os alunos que assinalaram a alternativa (B) realizaram a contagem simples dos elementos 
apresentados na imagem (5). Os alunos que assinalaram a alternativa (C) provavelmente 
consideraram uma árvore a menos em cada fileira. Os alunos que assinalaram a alternativa (D) 
demonstram a habilidade de resolver problemas de multiplicação em situações que envolvem 
ideia de adição de parcelas iguais.
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Questão 19 PA63223

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
 

Renata	viajou	por	uma	semana	no	mês	de	férias.

Faça	um	X	no	quadradinho	que	representa	o	número	de	dias	que	Renata	viajou.	

(A) 5 

(B) 6

(C) 7

(D) 8

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade associada à capacidade de relacionar o 
tempo em diferentes sistemas de medida, sem o apoio de imagem num contexto cotidiano.  
O aluno deve relacionar a semana como um período de 7 dias, escolhendo a alternativa (C).  
As demais alternativas sugerem que o aluno não estabelece essa relação.
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Questão 20 PE312MO11

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Veja	as	cinco	vaquinhas	que	Chico	tem.

João	tem	o	dobro	dessa	quantidade	de	vaquinhas.

Faça	um	X	no	quadradinho	que	indica	quantas	vaquinhas	João	tem.

(A) 2

(B) 5  

(C) 7    

(D) 10     

Comentário sobre o item: O item avalia a habilidade relacionada à resolução de um problema que 
envolva a ideia de dobro. Os alunos que assinalaram a alternativa (A) possivelmente interpretaram 
a expressão “dobro dessa quantidade de vaquinhas” como significando duas vaquinhas. Os 
alunos que assinalaram a alternativa (B) não compreenderam o enunciado do item, fornecendo 
como resposta o número de vaquinhas que aparece na ilustração. Os alunos que assinalaram a 
alternativa (C) possivelmente associaram a expressão “dobro dessa quantidade de vaquinhas” 
ao resultado da operação 5 + 2, isto é, dobro significa somar dois. Os alunos que assinalaram a 
alternativa (D) demonstram a habilidade de determinar o dobro de uma quantidade anunciada 
(lida pelo professor) com apoio de imagem.



2011

GUIA DE APLICAÇÃO

MATEMÁTICA • TESTE 1




