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Caro(a) Professor(a),

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio da 

Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb) e com o apoio da Secretaria de Educação Básica 

(SEB) do Ministério da Educação (MEC) e de universidades que integram a Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica do MEC, implementou, em 2008, a Avaliação da 

Alfabetização Infantil – Provinha Brasil.

Trata-se de um instrumento de avaliação aplicado no início e no término do ano letivo, com a finalidade 

de auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da alfabetização 

oferecida nas escolas públicas brasileiras.

Este documento que você tem em mãos visa oferecer as orientações gerais sobre a aplicação do 

Caderno do Aluno referente à primeira etapa da Provinha Brasil, a ser realizada no primeiro semestre 

do ano letivo de 2014.

Com o intuito de tornar mais objetivo o instrumental dessa avaliação, o kit da Provinha Brasil foi 

reformulado em 2013, passando a ser composto por três documentos: Guia de Aplicação; Caderno do 

Aluno; Guia de Correção e Interpretação dos Resultados. Importante ressaltar que os professores 

e a equipe escolar precisam conhecer todos os documentos que compõem o kit para compreender a 

metodologia da avaliação, bem como seus objetivos.

Esta primeira edição, a ser efetuada no início do ano letivo, tem como principal objetivo realizar 

o diagnóstico dos níveis de alfabetização dos alunos após um ano de estudos no ensino fundamental, 

de maneira que as informações resultantes possam orientar o trabalho do professor e dos gestores ao 

longo do ano. A segunda edição, que será realizada no final do ano letivo, possibilitará uma comparação 

com os resultados obtidos no primeiro momento da avaliação. 

Nesse contexto, os objetivos da primeira edição da Provinha são:

i) avaliar o nível de alfabetização dos alunos no início do segundo ano de escolarização;
ii) contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e com a execução das práticas pedagógicas 
a partir do diagnóstico do nível de alfabetização dos alunos; e
iii) oferecer subsídios para a formulação de políticas de alfabetização.
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COMO APLICAR A PROVINHA BRASIL?

É fundamental que os professores, em especial aqueles das turmas que participam 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 do ensino 

fundamental. Assim, a definição dos alunos que farão o teste independe da trajetória escolar individual. 

O foco da avaliação está na contribuição da educação formal para a alfabetização.

COMO É O TESTE DA PROVINHA BRASIL 2014?

O teste que cada aluno receberá é composto por:

 uma questão-exemplo para orientar os alunos sobre como deverão responder ao teste;

 20 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada1.

Para entender a forma de aplicação, você deve conhecer os três tipos de enunciado das questões:

Tipo 1 – Totalmente lidas pelo professor/aplicador: questões cujos enunciados e alternativas

devem ser totalmente lidos por você.

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

enunciados ou um deles, ou, ainda, o texto para acompanhamento pelos alunos.

Tipo 3 – Lidas pelos alunos individualmente: questões em que você apenas deverá orientar

os alunos a lerem sozinhos os textos, os enunciados e as alternativas.

1 – Até 2010, o teste era composto por 24 questões. Com o objetivo de atender à demanda para diminuir a extensão da prova, houve redução 
do número de questões. Para mais informações, sugerimos a leitura do Guia de Correção e Interpretação dos Resultados.

O megafone [  ] indicará todas as vezes que o enunciado da questão e/ou as alternativas 

serão lidos pelo professor/aplicador.
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Antes de realizar a aplicação, recomenda-se uma leitura cautelosa de todas as questões e de 

seus diferentes enunciados. 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 esse é o 

momento de aprender a responder ao teste e que, portanto, eles devem ficar atentos.

COMEÇANDO A APLICAÇÃO

• Motive os alunos a fazerem 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.

• Peça aos alunos para abrirem a primeira página do caderno e aguardarem 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 ao teste.

Durante a aplicação da questão-exemplo, lembre os alunos de que eles deverão responder 

às questões sozinhos, sem dizer a resposta em voz alta ou tentar ver a resposta do colega.

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

respondido e que não passem para a página seguinte antes de receberem seu pedido para 

fazê-lo.

Diga aos alunos que, se não souberem a resposta, não devem marcar o “X”, podendo 

deixar a questão em branco.
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Na realização do exemplo, observe os seguintes procedimentos:

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

 Leia o enunciado da questão mais vezes, caso necessário, porém, avise aos alunos 
que, quando iniciarem o teste, você só poderá repetir a leitura duas vezes. 

 Esclareça que existe apenas uma resposta correta para cada questão.

 Diga a eles para marcarem um “X” apenas no quadradinho 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 das questões.

 Circule entre as carteiras e verifique se os alunos compreenderam que deverão 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 começar.

 As orientações e explicações que se fizerem necessárias deverão ser oferecidas sempre 
para o conjunto da turma, a fim de não privilegiar um aluno em detrimento de outro.

 Lembre-se de que este é o momento para esclarecer todas as dúvidas dos alunos.
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Questão-exemplo
Este é o exemplo que está no teste dos alunos e você deverá resolvê-lo junto com eles.

 Veja a fi la de crianças:

 Faça um X no quadradinho que mostra o número de crianças que estão 
na fi la.

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

Verifi que se todos os alunos compreenderam como devem marcar a resposta.

(A)      4

(B)      5

(C)      6

(D)      7

Perceba que, neste tipo de questão, você NÃO deverá ler as opções de resposta 
para os alunos, pois nelas não aparece o megafone.
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de comparar comprimentos em situações que envolvam desenhos e objetos. 
Os alunos que assinalaram as alternativas (A) ou (B) não demonstram ter desenvolvido a habilidade. Os 
alunos que assinalaram a alternativa (D) possivelmente interpretaram que esse menino obteve o maior 
salto, uma vez que o seu salto foi o segundo maior. Os alunos que assinalaram a alternativa (C) comparam 
corretamente comprimentos (alturas dos saltos), identificando o maior.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
Se as crianças tiverem problemas com o significado da palavra “obstáculo”, use o 
termo mais comum para o salto em altura: cavalete, barra horizontal etc.

 Questão 1

Observe as crianças numa competição de salto em altura.

Faça um X no quadradinho da criança que saltou mais alto.

(A)

(B)

(C)

(D)
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Comentário do item: 
 O item avalia a habilidade de associar contagem de coleções de objetos à representação numérica das 
suas respectivas quantidades.O aluno que marca como resposta a alternativa (A)  não tem uma estratégia 
de contagem de objetos dispostos de forma desordenada e esquece de contar um objeto. O aluno que 
marca como resposta a alternativa  (B) demonstra habilidade de associar contagem de objetos de coleções 
à representação númerica da quantidade correspondente. Aqueles alunos que assinalam as letras (C) ou 
(D) não tem uma estratégia de contagem de objetos dispostos de forma desordenada, contando mais 
elementos do que tem na coleção. 

Observe a figura.

Marque um X no quadradinho que indica a quantidade de formigas da figura.

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

 Questão 2

(A)   5

(B)   6

(C)   7

(D)   8
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de identificar cédulas e moedas 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 (B). O aluno que assinalou a 
alternativa (A) possivelmente não identificou o valor requerido e marcou a primeira opção das alternativas 
ou a sua preferência de alimento. O aluno que assinalou a alternativa (C) possivelmente não identificou a 
cédula requerida e marcou de forma aleatória ou pela preferência de alimento. O aluno que assinalou a 
alternativa (D) possivelmente não identificou a cédula requerida e marcou a última opção das alternativas 
ou o alimento de sua preferência.

Veja os preços dos alimentos.

Faça um X no quadradinho do alimento que custa dois reais.

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

 Questão 3

(A)

(B)

(C)

(D)
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de comparar quanti dades pela contagem para identi fi car desigualdade numérica. 
As crianças que assinalaram a alternati va (A) possivelmente ainda não conseguem comparar quanti dades 
pela contagem, indicando o primeiro elemento que aparece na fi gura. As crianças que assinalaram a 
alternati va (B) possivelmente já dominam a habilidade requisitada. As crianças que assinalaram a alternati va 
(C) podem ter confundido “mais feijões” com “menos feijões”. As crianças que assinalaram a alternati va 
(D) possivelmente se equivocaram na contagem.

Marcos plantou feijões em 4 discos de algodão. 

Marque um X no quadradinho em que aparece o disco de algodão com 
mais feijões.



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

 Questão 4

(A)

(B)

(C)

(D)
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de relacionar representações planas de objetos tridimensionais a figuras 
geométricas planas. As crianças que assinalaram as alternativas (A), (B) ou (C) possivelmente ainda não 
desenvolveram essa habilidade, indicando a figura mais conhecida (C) ou menos conhecida (A). As crianças 
que assinalaram a alternativa (D) possivelmente já conseguem associar representações planas de objetos 
tridimensionais a figuras geométricas planas.  

Veja as crianças brincando de “Ciranda cirandinha” no recreio.

Marque um X no quadradinho ao lado da figura que lembra o formato da 
brincadeira.



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

 Questão 5

(A)

(B)

(C)

(D)
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de reconhecer as representações de figuras geométricas espaciais, solicitando que 
o aluno associe a figura do bolo à figura do cilindro (alternativa D). O aluno que assinalou as alternativas 
(A), (B) ou (C) pode ter encontrado dificuldades e, por isso, ateve-se às semelhanças mínimas entre o bolo 
cilíndrico e as características das demais figuras geométricas espaciais apresentadas. 

Veja o bolo que Maria fez.

Marque um X no quadradinho da figura que lembra o formato do bolo.

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

 Questão 6

(A)

(B)

(C)

(D)

Esdeva - Provinha Brasil (Guia de Aplicação - Matemática).indd   13 29/01/2014   10:09:59



14

Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de identificar informações apresentadas em tabelas com uma entrada. A criança 
que assinalou a alternativa (A) pode ter optado pelo maior número que aparece na tabela. A criança 
que assinalou a alternativa (B) provavelmente somou 30 e 19. A criança que assinalou a alternativa (C) 
provavelmente domina a habilidade de identificar informações em tabelas. A criança que assinalou a 
alternativa (D) pode ter optado pelo menor número que aparece na tabela.

Observe a tabela.

Faça um X no quadradinho que indica o número de dias da gestação 
do coelho.



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

 Questão 7

ANIMAIS DIAS
DIAS DE GESTAÇÃO

30

19

63

(A)  63

(B)  49

(C)  30

(D)  19
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Comentário do item: 
A habilidade avaliada é a capacidade de identificar informações apresentadas em gráficos de colunas, 
relacionando as informações do eixo vertical com o eixo horizontal. O aluno que marcar a alternativa (C)  
possivelmente associou a maior frequência com a maior coluna do gráfico. Ao marcar a alternativa (A), 
ele, provavelmente, associou a resposta à primeira coluna apresentada. Se o aluno marcar a alternativa 
(B), é possível que ele tenha associado a resposta à segunda maior coluna. Marcando a alternativa (D), 
ele demonstra ter associado a resposta à menor coluna.

O gráfico mostra a altura que a bola alcançou ao ser cabeceada por cada 
jogador.



Faça um X no quadradinho que apresenta o jogador que conseguiu 
cabecear a bola mais alto. 



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

 Questão 8

12

9

6

3

ALTURA EM METROS

JOGADOR

ALTURA DAS BOLAS CABECEADAS

(A)

(B)

(C)

(D)

Esdeva - Provinha Brasil (Guia de Aplicação - Matemática).indd   15 29/01/2014   10:10:01



16

Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de ordenar e completar sequências de números naturais crescentes e menores 
que 10 apresentadas em um tabuleiro de um jogo qualquer. A alternativa (C) é a resposta correta, 
pois apresenta o número 6, sucessor de 5 e antecessor de 7. No caso de o aluno ter assinalado a alternativa 
(A), isso sugere que ele não desenvolveu a habilidade avaliada, assinalando o primeiro número do tabuleiro. 
As demais alternativas incorretas, (B) e (D), sugerem que ele apresenta dificuldade com esta habilidade e, 
por isso, assinalou um dos números que aparece próximo da “casa” onde está a peça.

Pedro está participando de um jogo de tabuleiro e sua peça parou no lugar 
mostrado a seguir.



Faça um X no quadradinho que mostra o número do lugar em que a peça de 
Pedro está.



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

 Questão 9

(A)  1

(B)  5

(C)  6

(D)  7

Início 1 2 3 4 5 7 8 9 10 Fim
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade relacionada à capacidade de identificar figuras geométricas planas. O aluno 
deve associar a figura plana apresentada na imagem da alternativa (A) ao seu respectivo nome: triângulo. 
Ao assinalar uma das alternativas incorretas, (B), (C) ou (D), o aluno possivelmente não desenvolveu a 
capacidade de identificar figuras planas por meio de seus nomes.

Maria desenhou um triângulo no seu caderno.

Marque um X no quadradinho que indica a figura que Maria desenhou.

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

 Questão 10

(A)

(B)

(C)

(D)
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Comentário do 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) possivelmente associaram a resposta do problema 
à quantidade de lápis dados. Os alunos que assinalaram a alternativa (B) possivelmente possuem a habilidade 
de resolver problemas com ação de retirar, envolvendo números até 20. Os alunos que assinalaram a 
alternativa (C) provavelmente realizaram a contagem dos lápis apresentados na imagem. Os alunos que 
assinalaram a alternativa (D) provavelmente associaram o problema à ação de juntar, somando os dois 
valores do enunciado.

Veja os lápis de Mariana.

Mariana deu 6 desses lápis para sua irmã. 

Marque um X no quadradinho que indica com quantos lápis Mariana ficou.

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

 Questão 11

(A)  6

(B)  11

(C)  17

(D)  23
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de resolver problemas que demandam a ação de juntar quantidades. O aluno 
que assinalou a alternativa (A) fez uma subtração com os valores explicitados no problema, indicando 
uma possível dificuldade de interpretação do enunciado. O aluno que assinalou as alternativas (B) ou (C) 
possivelmente não identificou uma operação e utilizou dados do enunciado para resolver o problema. O 
aluno que assinalou a alternativa (D) interpretou corretamente o problema e compreende uma situação 
de juntar quantidades.

João tem 10 tampinhas no bolso e 6 tampinhas na mão.

Marque um X no quadradinho que indica o número total de tampinhas que 
João tem.



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

 Questão 12

(A)  4 

(B)  6

(C)  10

(D)  16
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Comentário do item: 
O item explora a representação simbólica e a respectiva identificação da escrita do número. A alternativa 
(A) aponta que a criança associa a escrita da quantidade trinta e dois à sua representação simbólica. A 
alternativa (B) sinaliza uma possível inversão na leitura do número. Na alternativa (C), possivelmente, a 
criança ainda não reconhece a escrita posicional na ordem das dezenas. Na alternativa (D), além de inverter 
a leitura do número, o aluno também parece não reconhecer a escrita posicional.

Este é o número de crianças que foram ao passeio da escola:

Marque um X no quadradinho em que está escrito o número de crianças 
que foram ao passeio.



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

 Questão 13

32
(A)   TRINTA E DOIS

(B)   VINTE E TRÊS

(C)   TRÊS E DOIS

(D)   DOIS E TRÊS
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Comentário do item:
O item avalia a habilidade relacionada à resolução de problemas que envolvam a ideia da multiplicação. 
Ao optar pela alternativa (A), o aluno demonstra ter realizado o raciocínio multiplicativo para resolver 
o problema. Ao escolher (B), provavelmente o aluno somou os dados do problema (2 casinhas mais 3 
cachorros). Optando por (C), o aluno se ateve somente a um dado do problema, nesse caso, 3 casinhas. Ao 
escolher (D), o aluno se ateve somente a um dado do problema, nesse caso, 2 cachorros. 

Em cada casinha moram 2 cachorros. Faça um X no quadradinho que mostra 
o total de cachorros que moram nas três casinhas.



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

 Questão 14

(A)  6

(B)  5

(C)  3

(D)  2
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Comentário do item: 
O item avalia a  habilidade de resolver um problema envolvendo a ideia de metade. Ao marcar a opção (A), 
a criança provavelmente identifica a metade da quantidade dos lápis representados pela figura. Ao optar 
pela letra (B), a criança pode ter identificado apenas a quantidade de lápis representada pela figura. Na 
opção (C), a criança possivelmente considerou o dobro dos lápis representados pela figura. Ao marcar a 
letra (D), a criança possivelmente não desenvolveu a habilidade e respondeu de forma aleatória.

Veja os lápis de Ana.

Ela emprestou a metade para sua irmã.

Marque um X no quadradinho que indica a quantidade de lápis que Ana 
emprestou.



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

 Questão 15

(A)  3

(B)  6

(C)  12

(D)  21
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de identificar informações apresentadas em gráficos de colunas, reconhecendo 
no gráfico dois animais que apresentam a mesma frequência. Se o aluno marcou a alternativa (A), ele 
possivelmente foi influenciado pelos dois primeiros do gráfico. O aluno que marcou a alternativa (B) 
possivelmente foi influenciado pelos dois últimos do gráfico. Ao optar pela alternativa (C), ele possivelmente se 
ateve à maior ou à menor frequência. Se o aluno marcou a letra (D), ele identificou corretamente os dois 
animais que apresentam a mesma quantidade. 

Veja os animais do sítio e a quantidade de cada um.

Faça um X no quadradinho que mostra os dois animais do sítio que possuem 
a mesma quantidade.



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

 Questão 16

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de comparar quantidades pela contagem para identificar igualdade ou desigualdade 
numérica. Os alunos que assinalaram as alternativas (A), (B) ou (D) possivelmente cometeram algum erro 
na quantificação dos objetos, de modo que se esqueceram de contar alguma fruta e/ou contaram mais 
do que o apresentado na figura. Os alunos que assinalaram a alternativa (C) quantificaram corretamente 
cada um dos tipos de frutas e identificaram quantidades iguais de maçãs e bananas.

Veja as frutas de Dona Ana.

Marque um X no quadradinho que mostra as frutas que Dona Ana tem em 
mesma quantidade.



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

 Questão 17

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de comparar grandezas. Os alunos que indicaram a alternativa (A) como correta, 
provavelmente consideraram o mais alto entre os personagens. Os alunos que indicaram a alternativa (B) 
possivelmente levaram em consideração apenas a segunda referência de comparação indicada no enunciado, 
o rei. Ao indicarem a alternativa (C), os alunos demonstram domínio da habilidade de comparar grandezas. 
Os alunos que indicaram a alternativa (D) possivelmente levaram em consideração apenas a primeira 
referência de comparação indicada no enunciado ou consideraram o mais baixo entre os personagens, o 
duende.

Observe os personagens.

Marque um X no quadradinho que mostra o personagem que é mais alto do 
que o duende e mais baixo do que o rei.



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

 Questão 18

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Comentário do item: 
O item avalia a habilidade de resolver problemas que demandam a ação de comparar quantidades. A 
criança que marcou a alternativa (A) parece dominar esta habilidade. A criança que marcou a alternativa 
(B) possivelmente selecionou o número referente ao aquário com o maior número de peixes. A criança que 
marcou as alternativas (C) ou (D) pode ter interpretado de forma equivocada a palavra “mais”, que consta 
no enunciado, e recorrido à soma das quantidades de peixes dos dois aquários.

João tem mais peixes que Vânia. 

Faça um X no quadradinho que mostra quantos peixes João tem a mais 
que Vânia.



Veja.

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

Questão 19

(A)   3

(B)   9

(C)   14

(D)   15
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Comentário do item: 
O item solicita que o aluno identifique o horário apresentado em uma figura de um relógio analógico. O 
aluno que marca a alternativa (A) possivelmente confunde os algarismos 6 e 9 e, por isso, considera que o 
relógio marca 6 horas. O aluno que marcou a alternativa (B) identificou corretamente o horário indicado 
no relógio, considerando que o ponteiro maior indica os minutos e o menor, as horas. O aluno que marcou 
a alternativa (C) possivelmente identificou o horário considerando o número imediatamente maior do que 
aquele que o ponteiro menor aponta. O aluno que marcou a alternativa (D) possivelmente considerou que 
o ponteiro maior do relógio indica as horas e, por isso, considera que o relógio marca 12 horas.

Veja o relógio. Ele indica o horário em que começa a aula de Maria.

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

Questão 20

Professor, faça uma pausa para os alunos olharem a figura do relógio.

(A)    6 HORAS

(B)    9 HORAS

(C)    10 HORAS

(D)    12 HORAS

Marque um X no quadrinho que mostra o horário em que começa a aula de Maria.
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