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Diariamente, as histórias de vida, as angústias, os sonhos e 
as pequenas conquistas de cada aluno vão construindo

a trajetória de cada professor e de cada gestor.
E quando tudo isso é combinado com soluções eficientes, 
com foco de ação nas reais necessidades da rede pública, 

podemos transformar a história de nossos alunos. 
Venha fazer parte deste movimento por grandes 

resultados para as escolas públicas.

#educaçãoDeresultado

Vem com a genteVem com a gente

para a educação!para a educação!
melhores resultadosmelhores resultados
conquistarconquistar
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Este material faz parte da coleção de Simulados  

para Monitoramento da Aprendizagem, com 100% 

de questões inéditas e exclusivas, que seguem as 

matrizes de referência de cada avaliação oficial do MEC.

Desenvolvemos 12 simulados especiais, 

considerando as novas demandas dos anos iniciais 

do Ensino Fundamental, para acompanhamento 

constante da aprendizagem dos alunos.

Veja alguns benefícios dos simulados 

para sua rede de ensino:

• O corpo docente recebe diagnósticos 

constantes da aprendizagem, podendo 

fazer intervenções mais rápidas e assertivas 

antes das avaliações oficiais do MEC.

• A equipe de gestão pode comparar o 

desenvolvimento dos alunos no início e no fim 

do ano letivo.

• Os alunos se familiarizam com a dinâmica 

das avaliações para se sentirem mais 

confiantes e preparados, reduzindo a taxa 

de abstenção no dia da avaliação oficial.

Caro educador,

Esta é uma

Amostra
grátis 
para 1 diagnóstico

dos alunos

 PROVINHA BRASIL  
LEITURA E MATEMÁTICA • 2o ANO 

2 volumes de cada disciplina

Conheça a proposta completa:

 ANA  
LEITURA E MATEMÁTICA • 3o ANO

2 volumes de cada disciplina



A FERRAMENTA PERMITE ACESSAR:
• O percentual de acertos dos 

alunos (divididos por níveis)

• O percentual de acerto por questão

• O percentual de acerto por habilidade aferida

• A análise pedagógica de cada questão, 
com informações que auxiliam no 
diagnóstico dos tipos de erros cometidos

• A versão digital dos instrumentos aplicados  
para download.

• E muito mais!
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APROVAMODERNA

www.moderna.com.br/pnld

 PROVA BRASIL  
PORTUGUÊS E MATEMÁTICA • 4o e 5º ANOS

2 volumes de cada disciplina

A plataforma AprovaModerna é uma 
verdadeira ferramenta de análise pedagógica, 
que trabalha em conjunto com os Simulados 
de Monitoramento da Aprendizagem no 
diagnóstico das habilidades demonstradas 
pelos alunos nesses testes. Com ela, 
o corpo docente e os gestores de ensino 
poderão obter um panorama bastante 
próximo ao dos exames oficiais.

ACOMPANHAMENTO AMPLIADO!

PROFESSOR
Visualiza o desempenho individual  
do aluno e da sua turma

ESCOLA
Acompanha o resultado de 
todos os alunos e turmas.

SECRETARIA DE ENSINO
Acessa os resultados das escolas 
participantes, por insituição, turma e aluno.



PRIMEIRAMENTE, FAZ-SE NECESSÁRIO PONTUAR O QUE É O PNAIC
O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic) é um acordo estabelecido entre 
municípios, estados, Distrito Federal e governo federal com o objetivo de alfabetizar em Português e 
Matemática todas as crianças até os oitos anos de idade, no final do 3º ano do Ensino Fundamental.

O LUGAR DA ALFABETIZAÇÃO
Aos oito anos de idade, as crianças precisam ter a compreensão do funcionamento 
do sistema de escrita; o domínio das correspondências grafofônicas, mesmo que 
dominem poucas convenções ortográficas irregulares e poucas regularidades 
que exijam conhecimentos morfológicos mais complexos; a fluência de leitura e o 
domínio de estratégias de compreensão e de produção de textos escritos.

No Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, quatro princípios centrais 
serão considerados ao longo do desenvolvimento do trabalho pedagógico:

1. o Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático e problematizador;

2. o desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos ocorre durante todo 
o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da Educação Básica, 
garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de circulação social e a situações de 
interação em que as crianças se reconheçam como protagonistas de suas próprias histórias;

3. conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser apropriados pelas crianças, 
de modo que elas possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e agir na sociedade;

4. a ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos processos 
de ensino e de aprendizagem.

Dentro dessa visão, a alfabetização é, sem dúvida, uma das prioridades nacionais no contexto 
atual, pois o professor alfabetizador tem a função de auxiliar na formação para o bom exercício da 
cidadania. Para exercer sua função de forma plena é preciso ter clareza do que ensina e como ensina. 
Para isso, não basta ser um reprodutor de métodos que objetivem apenas o domínio de um código 
linguístico. É preciso ter clareza sobre qual concepção de alfabetização está subjacente à sua prática.

Ao aderir ao Pacto, os entes governamentais se comprometem a:

• alfabetizar todas as crianças em língua portuguesa e em matemática;

• realizar avaliações anuais universais, aplicadas pelo INEP, junto 
aos concluintes do 3º ano do Ensino Fundamental;

• no caso dos estados, apoiar os municípios que tenham aderido 
às Ações do Pacto, para sua efetiva implementação.

Fonte: http://pacto.mec.gov.br/o-pacto

Entenda a Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA 



4 EIXOS DE ATUAÇÃO
O Pacto prevê o apoio às escolas públicas no que diz respeito a diferentes necessidades:

1. Formação continuada presencial para os professores 
alfabetizadores e seus orientadores de estudo;

2. Materiais didáticos, obras literárias, obras de apoio 
pedagógico, jogos e tecnologias educacionais;

3. Avaliações sistemáticas;
4. Gestão, mobilização e controle social.

O QUE É A ANA? PARA QUE SERVE?
A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) é um programa de avaliação educacional 
aplicado em larga escala, realizado anualmente pelo Ministério da Educação (MEC/Inep), 
em parceria com estados, municípios e o Distrito Federal, que tem como objetivo principal 
diagnosticar o nível de alfabetização em língua portuguesa e letramento matemático 
dos alunos do 3º ano do Ensino Fundamental.

Essa avaliação é o principal instrumento 
de acompanhamento do progresso do 
Pacto Nacional pela Alfabetização na 
Idade Certa (Pnaic). As informações 
produzidas pela ANA têm o potencial de 
auxiliar governos, escolas e professores 
a planejarem suas ações políticas e 
pedagógicas, pois identificam necessidades 
de aprendizagem e de investimentos.

O QUE É DE FATO AVALIADO?
São avaliados conhecimentos e 
habilidades das áreas de Língua 
Portuguesa e Matemática que, se 
espera, sejam de pleno domínio dos 
alunos que cursam o 3º ano do Ensino 
Fundamental, os quais estão descritos em um documento oficial chamado Matriz de Referência. 
No caso de Língua Portuguesa, as habilidades aferidas referem-se às capacidades de 
leitura e de escrita dos alunos. As de Matemática, por sua vez, referem-se aos temas de 
Geometria, Numérico e Algébrico, Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.

Ao participarem da ANA, os alunos respondem a 40 questões: 17 de leitura e 20 de matemática 
no formato de múltipla escolha, e mais três questões abertas, de produção escrita.

Conhecer as Matrizes de Referência que pautam a elaboração dos itens e informam 
sobre os objetivos específicos das avaliações educacionais é um passo importante 
para compreensão das teorias pedagógicas que as orientam e, principalmente, 
para interpretação dos resultados obtidos, o que torna todo o processo muito mais 
transparente para os professores, gestores escolares, alunos e famílias.

Na ANA, os alunos também têm suas
habilidades de escrita avaliadas. São elas:

• Grafar palavra com estrutura silábica 
canônica – aquelas constituídas por uma 
consoante e uma vogal, nesta ordem;

• Grafar palavra com estrutura silábica 
não canônica – aquelas que fogem do 
modelo consoante seguida de vogal, 
como dígrafos e grupos consonantais;

• Produzir um texto a partir de situação dada.



APENAS OS ALUNOS PARTICIPAM DA ANA?
Não. Professores, diretores e gestores educacionais também participam da ANA 
respondendo a questionários contextuais em uma plataforma online. Esses questionários 
coletam informações sobre as condições de infraestrutura da escola, a formação 
dos professores, a percepção sobre a gestão escolar, a organização do trabalho 
pedagógico, o nível socioeconômico das famílias atendidas, entre outros temas que 
auxiliam na compreensão sobre o contexto em que a escola está inserida. 

Isso significa que, além de diagnosticar os níveis de alfabetização em língua portuguesa 
e letramento matemático dos alunos, a ANA analisa as condições em que ocorre o 
trabalho escolar. Esses dados devem ser analisados em conjunto, afinal, a aquisição 
de conhecimentos e o desenvolvimento de habilidades é amplamente influenciado pelo 
padrão de vida social, econômico e cultural das crianças, como também pelo preparo do 
professor e o suporte que este recebe para realizar o seu trabalho com qualidade. 

COMO OS RESULTADOS SÃO APRESENTADOS?
Para permitir uma compreensão mais profunda dos dados, os resultados são apresentados 
por meio de escalas pedagogicamente interpretadas (uma para leitura, outra para escrita e 
uma última para matemática), divididas em quatro níveis gradativos, que representam desde 
o menor até o maior domínio de habilidades pelos alunos. Essas escalas funcionam como 
uma reta numérica em que os alunos são posicionados de acordo com as habilidades que 
demonstraram possuir. Cada um desses níveis é caracterizado por um conjunto de habilidades 
que podem auxiliar os professores a compreender o que seus alunos demonstraram 
conhecer, como também pontos de atenção que precisam ser mais aprofundados.

AS ESCOLAS PARTICIPANTES SÃO RANQUEADAS EM FUNÇÃO DE SEUS RESULTADOS?
Não. Como os resultados na ANA são apresentados por meio de escalas de 
proficiência pedagogicamente interpretadas, e não por médias, não há porque e 
como ranquear as escolas. Contudo, para que as instituições de ensino possam 
analisar seus resultados de maneira comparativa, seus dados são apresentados ao 
lado de um grupo de instituições com características similares às suas, o que evita, 
por exemplo, que escolas localizadas no meio rural ou que atendam comunidades de 
baixo nível socioeconômico sejam injustamente comparadas com outras pertencentes 
a grandes centros urbanos, com realidades sociais completamente distintas.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:
MEC/Inep. Nota explicativa:  
Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA 2013. 
Disponível em: goo.gl/4966db. Acesso em: 13 jan. 2015.

Texto elaborado em parceria com 



Matriz de referência ANA 
(Avaliação Nacional da Alfabetização)
Matemática
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Eixo estruturante: Numérico e Algébrico

H1 Associar a contagem de coleções de objetos à representação 
numérica das suas respectivas quantidades

H2 Associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica

H3 Comparar ou ordenar quantidades pela contagem para 
identificar igualdade ou desigualdade numérica

H4 Comparar ou ordenar números naturais

H5 Compor e decompor números

H6 Resolver problemas que demandam as ações de juntar, 
separar, acrescentar e retirar quantidades

H7 Resolver problemas que demandam as ações de comparar e completar quantidades

H8 Cálculo de adições e subtrações

H9 Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação

H10 Resolver problemas que envolvam as ideias da divisão

Eixo estruturante: Geometria

H11 Identificar figuras geométricas planas

H12 Reconhecer as representações de figuras geométricas espaciais

Eixo estruturante: Grandezas e Medidas

H13 Comparar e ordenar comprimentos

H14 Identificar e relacionar cédulas e moedas

H15 Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de medida

H16 Ler resultados de medições

Eixo estruturante: Tratamento da Informação

H17 Identificar informações apresentadas em tabelas

H18 Identificar informações apresentadas em gráficos
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SIMULADO

VOLUME 1
CADERNO DO PROFESSOR

MATEMÁTICA

2AVALIAÇÃO
NACIONAL DA
ALFABETIZAÇÃO

Aplicação
Caro(a) professor(a), 

A Editora Moderna, em parceria com a Avalia Educacional, desenvolveu este Simulado 
para Monitoramento da Aprendizagem: ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização), com a 
finalidade de auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento 
da alfabetização oferecida nas escolas. 

O objetivo deste material é contribuir com o aperfeiçoamento do planejamento e com a 
execução das práticas pedagógicas a partir do diagnóstico do nível de alfabetização dos alu-
nos e oferecer subsídios para a formulação de novas estratégias para a melhoria do ensino.

O caderno que cada aluno receberá apresenta: 

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

 20 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada uma (o caderno 
da área de leitura possui também questões abertas que requerem a grafia de palavras e 
produção textual a partir de uma situação dada).

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 al-
ternativas 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.

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

nativas serão lidos pelo professor/aplicador.

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, por-
tanto, eles devem ficar atentos.

SIMULADO

VOLUME 1
CADERNO DO PROFESSOR
MATEMÁTICA

3 AVALIAÇÃO
NACIONAL DA
ALFABETIZAÇÃO

ORIENTAÇÕES GERAIS 

•  Motive os alunos a fazerem o simulado. Explique que eles vão fazer uma atividade 
diferente e que, para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as 
suas orientações.

•  Distribua cópias dos cadernos 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 que abram a primeira página do caderno e aguardem a sua orienta-
ção para mudar de página. 

•  Na primeira página do aluno há um exemplo de questão. Aproveite esse momento para 
ensiná-los a responder às questões.

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 cor-
reta 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 sem-
pre 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.

Durante a aplicação da questão-exemplo, lembre os alunos de que eles deverão respon-
der 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 respon-
dido 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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Questão-exemplo

Verifique se todos os alunos compreenderam como devem marcar a resposta.

Este é o exemplo que está no teste dos alunos e você deverá resolvê-lo junto com eles.

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

 Veja os brinquedos que João Pedro ganhou do seu irmão Vítor.

 Risque o quadradinho que mostra quantos carros João Pedro ganhou.

A)  2

B)  4

C)  6

D)  12
G
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Questão 1

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

 Observe a figura:

 Risque o quadradinho que apresenta o nome dessa figura.

A)  QUADRADO.

B)  CÍRCULO.

C)  TRIÂNGULO.

D)  RETÂNGULO.

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa pode não ter reconhecido que um quadra-
do tem quatro lados iguais ou o aluno não foi capaz de identificar a forma geométrica apresentada.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa pode não ter reconhecido que um 
círculo tem outra forma que não a apresentada ou o aluno não foi capaz de identificar a forma 
geométrica apresentada.

(C) Resposta correta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno identificou corretamente o triângulo.

(D)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa possivelmente errou, pois os nomes 
das figuras do retângulo e triângulo apresentam semelhanças na escrita.

Comentário: H1 – Identificar figuras geométricas planas
Esse item é considerado fácil e pretende avaliar a habilidade de identificar figuras geométricas planas, relacionan-
do-as às corretas nomenclaturas e respectivas escritas.
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Questão 1
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o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
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C)  TRIÂNGULO.
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(A)
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do tem quatro lados iguais ou o aluno não foi capaz de identificar a forma geométrica apresentada.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa pode não ter reconhecido que um 
círculo tem outra forma que não a apresentada ou o aluno não foi capaz de identificar a forma 
geométrica apresentada.

(C) Resposta correta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno identificou corretamente o triângulo.

(D)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa possivelmente errou, pois os nomes 
das figuras do retângulo e triângulo apresentam semelhanças na escrita.

Comentário: H1 – Identificar figuras geométricas planas
Esse item é considerado fácil e pretende avaliar a habilidade de identificar figuras geométricas planas, relacionan-
do-as às corretas nomenclaturas e respectivas escritas.
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Questão 2

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

  Observe as placas a seguir. Elas mostram o número da casa de Bruna e de
seus amigos, Vítor, Ana e Carlos. Vamos ajudar esses quatro amigos a desco-
brirem qual é o número maior.

27 184632

 Risque o quadradinho que contém o maior número nas placas.

A)  18

B)  27

C)  32

D)  46

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)

Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa indicou o menor número, entre os 
descritos na questão, ou seja, uma resposta que é contrária ao que é solicitado no item. Demonstrou 
dificuldade na identificação menor/maior, ou ainda, o aluno assinalou 18 por ser a última placa 
ilustrada, relacionando-a à sequência crescente (caraterizando dificuldade em comparar núme- 
ros que estejam ordenados). 

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa pode ter dificuldades em comparar 
números que não estejam apresentados em sequência.

(C)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa pode ter dificuldades em comparar 
números que não estejam apresentados em sequência.

(D)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa identificou a casa de maior número, 
ou seja, o número 46.

Comentário: H4 – Comparar ou ordenar números naturais.
O item pretende avaliar a habilidade de comparar números naturais. No caso, números naturais compostos por dois 
algarismos. Para resolver a questão, o aluno precisará identificar a casa de maior número, ou seja, o número 46.  É 
uma questão considerada de nível fácil.
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Questão 3

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

 Numa caixa há 23 carrinhos e em outra há o dobro de bolas.

 Quantas bolas há na outra caixa?

A)  25

B)  46

C)  23

D)  812

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente associou a palavra 
dobro ao número 2, mas não compreendeu o significado na íntegra, adicionando 2 à quantidade 
de carrinhos, totalizando 25, em vez de dobrar a quantidade, pelo processo aditivo ou multiplicativo.

(B)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa demonstrou a habilidade requerida na 
questão, ou seja, compreendeu a ideia do problema.

(C)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente errou ao usar a infor-
mação numérica apresentada no problema e não compreender o conceito de dobro.

(D)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente errou ao multiplicar 
46 � 2 � 812, mantendo a dezena no produto.

Comentário: H9 – Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação.
O item foi elaborado na intenção de avaliar a habilidade de resolver problemas que envolvam a ideia de multiplica-
ção. Essa é uma questão considerada de nível fácil.
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

 Numa caixa há 23 carrinhos e em outra há o dobro de bolas.

 Quantas bolas há na outra caixa?

A)  25

B)  46

C)  23

D)  812

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente associou a palavra 
dobro ao número 2, mas não compreendeu o significado na íntegra, adicionando 2 à quantidade 
de carrinhos, totalizando 25, em vez de dobrar a quantidade, pelo processo aditivo ou multiplicativo.

(B)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa demonstrou a habilidade requerida na 
questão, ou seja, compreendeu a ideia do problema.

(C)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente errou ao usar a infor-
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(D)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente errou ao multiplicar 
46 � 2 � 812, mantendo a dezena no produto.

Comentário: H9 – Resolver problemas que envolvam as ideias da multiplicação.
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Questão 4

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

  A professora Clara realizou uma pesquisa para saber quais são os lanches que 
seus alunos preferem consumir durante o recreio.

  Na tabela está o resultado da pesquisa, com o tipo de lanche e a quantidde de
alunos que o preferem.

Lanches preferidos pelos alunos da professora Clara

Lanches Quantidade de alunos

Bolo 46

Fruta 32

Bolacha 36

Pão com recheio 23

     Entre os lanches citados pelos alunos da professora Clara, qual é o tipo de lan- 
          che preferido dessa turma?

A)  PÃO COM RECHEIO

B)  FRUTA

C)  BOLACHA

D)  BOLO

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente errou por identificar a 
menor quantidade em vez de identificar a maior.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa não foi capaz de identificar o maior 
número apresentado na tabela.

(C)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa não foi capaz de identificar o maior 
número apresentado na tabela.

(D)
Resposta correta: A escolha dessa alternativa indica que a informação solicitada foi identificada 
na tabela.

Comentário: H17 – Identificar informações apresentadas em tabelas.
O item é considerado fácil e pretende avaliar a habilidade de identificar informações apresentadas em tabela, no 
caso, comparando números naturais.
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Questão 5

  Ana está economizando dinheiro para seu passeio de férias. Veja as cédulas 
que ela já conseguiu guardar.

 Quantas cédulas de dez reais Ana já economizou?

A)  1

B)  3

C)  4

D)  16

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Essa alternativa indica a quantidade de cédulas de R$ 5,00 que Ana já 
economizou. Por isso não satisfaz ao que é requerido na questão.

(B)
Resposta incorreta: Essa alternativa refere-se à quantidade de cédulas de R$ 2,00 e também 
de R$ 20,00 que Ana já economizou, não satisfazendo também ao que é solicitado na questão.

(C) Resposta correta: Essa alternativa traz a resposta válida para o item.

(D)
Resposta incorreta: Essa alternativa não apresenta uma resposta válida para o item, pois se 
refere à quantidade total de cédulas que Ana já economizou para o seu passeio de férias.

Comentário: H14 – Identificar e relacionar cédulas e moedas.
O item objetiva perceber se o aluno reconhece cédulas do sistema monetário brasileiro. É uma questão conside-
rada de nível fácil. Para encontrar a resposta ao que está sendo solicitado basta que seja identificada, entre as 
cédulas apresentadas na figura, a de R$ 10,00, concluindo serem 4.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
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Questão 4

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

  A professora Clara realizou uma pesquisa para saber quais são os lanches que 
seus alunos preferem consumir durante o recreio.

  Na tabela está o resultado da pesquisa, com o tipo de lanche e a quantidde de
alunos que o preferem.

Lanches preferidos pelos alunos da professora Clara

Lanches Quantidade de alunos

Bolo 46

Fruta 32

Bolacha 36

Pão com recheio 23

     Entre os lanches citados pelos alunos da professora Clara, qual é o tipo de lan- 
          che preferido dessa turma?

A)  PÃO COM RECHEIO

B)  FRUTA

C)  BOLACHA

D)  BOLO

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente errou por identificar a 
menor quantidade em vez de identificar a maior.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa não foi capaz de identificar o maior 
número apresentado na tabela.

(C)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa não foi capaz de identificar o maior 
número apresentado na tabela.

(D)
Resposta correta: A escolha dessa alternativa indica que a informação solicitada foi identificada 
na tabela.

Comentário: H17 – Identificar informações apresentadas em tabelas.
O item é considerado fácil e pretende avaliar a habilidade de identificar informações apresentadas em tabela, no 
caso, comparando números naturais.
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Questão 6

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

 Veja as motos que Júnior tem em sua coleção.

  Júnior vendeu 6 dessas motos para seu primo. Quantas motos Júnior ainda 
tem na sua coleção?

A)  5

B)  6

C)  11

D)  17

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta correta: O aluno que marcou essa alternativa identificou quantas motos há na coleção de 
Júnior, no caso, 11 motos, e dessa quantidade retirou 6, concluindo que na coleção ficaram 5 motos.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que marcou essa alternativa indicou a quantidade de motos retira-
das da coleção.

(C)
Resposta incorreta: O aluno que marcou essa alternativa indicou a quantidade total de motos 
que Júnior tinha em sua coleção antes de realizar a venda de 6 delas. Por isso não corresponde 
ao solicitado na questão.

(D)
Resposta incorreta: O aluno que marcou essa alternativa indicou que foi realizada a adição das 
quantidades descritas na questão: 11 � 6, portanto apresenta um resultado que não satisfaz ao 
esperado para o item.

Comentário: H6 – Resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e retirar 
quantidades.

A habilidade esperada para o item é a de relacionar quantidades: juntar, separar, retirar, acrescentar. É um item 
considerado de nível médio.
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Questão 7

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

  Os professores da escola “Cinderela” realizaram uma pesquisa para saber qual 
das atividades desenvolvidas pela escola é a preferida dos alunos. No gráfico 
a seguir estão registrados os resultados dessa pesquisa.

DANÇA TEATRO

ATIVIDADES

ATIVIDADES PREFERIDAS DOS ALUNOS
 DA ESCOLA “CINDERELA”
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Qual foi a atividade que teve mais de trinta votos de preferência?

A)  DANÇA

B)  TEATRO

C)  FUTEBOL

D)  MÚSICA

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa demonstrou dificuldade em identificar 
as informações apresentadas no gráfico.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa demonstrou dificuldade em identifi-
car as informações apresentadas no gráfico.

(C)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa indicou o futebol, que é a atividade 
de menor preferência dos alunos, com 10 votos.

(D)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa fez a leitura interpretativa dos dados 
contidos no gráfico e identificou, entre as atividades desenvolvidas pela escola, a música, com 
aproximadamente trinta e um votos.

Comentário: H18 – Identificar informações apresentadas em gráficos.
O item é considerado de nível médio. Para resolver essa questão é necessário que o aluno faça a leitura interpre-
tativa dos dados contidos no gráfico.
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Alternativas Justificativas

(A)
Resposta correta: O aluno que marcou essa alternativa identificou quantas motos há na coleção de 
Júnior, no caso, 11 motos, e dessa quantidade retirou 6, concluindo que na coleção ficaram 5 motos.

(B)
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(C)
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ao solicitado na questão.

(D)
Resposta incorreta: O aluno que marcou essa alternativa indicou que foi realizada a adição das 
quantidades descritas na questão: 11 � 6, portanto apresenta um resultado que não satisfaz ao 
esperado para o item.

Comentário: H6 – Resolver problemas que demandam as ações de juntar, separar, acrescentar e retirar 
quantidades.

A habilidade esperada para o item é a de relacionar quantidades: juntar, separar, retirar, acrescentar. É um item 
considerado de nível médio.
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Questão 7

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

  Os professores da escola “Cinderela” realizaram uma pesquisa para saber qual 
das atividades desenvolvidas pela escola é a preferida dos alunos. No gráfico 
a seguir estão registrados os resultados dessa pesquisa.

DANÇA TEATRO

ATIVIDADES

ATIVIDADES PREFERIDAS DOS ALUNOS
 DA ESCOLA “CINDERELA”
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Qual foi a atividade que teve mais de trinta votos de preferência?

A)  DANÇA

B)  TEATRO

C)  FUTEBOL

D)  MÚSICA

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa demonstrou dificuldade em identificar 
as informações apresentadas no gráfico.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa demonstrou dificuldade em identifi-
car as informações apresentadas no gráfico.

(C)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa indicou o futebol, que é a atividade 
de menor preferência dos alunos, com 10 votos.

(D)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa fez a leitura interpretativa dos dados 
contidos no gráfico e identificou, entre as atividades desenvolvidas pela escola, a música, com 
aproximadamente trinta e um votos.

Comentário: H18 – Identificar informações apresentadas em gráficos.
O item é considerado de nível médio. Para resolver essa questão é necessário que o aluno faça a leitura interpre-
tativa dos dados contidos no gráfico.
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Questão 8

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

  A figura a seguir mostra a distância em metros da casa de Paloma até a escola 
onde ela estuda, passando pela casa de sua amiga Malu.

CASA DE
PALOMA

CASA DE
MALU

50 m 110 m

ESCOLA ONDE
PALOMA ESTUDA

  Qual a distância, em metros, da casa de Paloma até a escola onde ela estuda?

A)  50 METROS

B)  60 METROS

C)  110 METROS

D)  160 METROS

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Essa alternativa traz a distância em metros da casa de Paloma até a casa da 
sua amiga Malu, no caso, 50 metros. Dessa forma, não satisfaz ao que é proposto no problema.

(B)
Resposta incorreta: Essa alternativa não apresenta uma resposta válida, pois sugere a sub-
tração dos números indicados na figura (110 � 50 � 60) ou ainda um equívoco na compreensão 
do conceito de adição.

(C)
Resposta incorreta: O aluno considerou apenas o último trecho apresentado na ilustração, indi-
cando 110 metros como a distância entre a escola e a casa de Paloma.

(D)
Resposta correta: Essa alternativa traz a resposta válida para o item, pois o aluno soube adicio-
nar os números 50 e 110 representados na figura e assim obter o número 160.

Comentário: H16 – Ler resultados de medições.
A questão é considerada de nível médio e pretende explorar a habilidade de calcular distâncias por meio da leitura 
e adição das medidas apresentadas.
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Questão 9

 Veja as caixas onde Marcela guarda os seus brinquedos:

  Quais das figuras a seguir representam o formato das caixas onde Marcela 
guarda seus brinquedos?

A)  

B)  

C)  

D)  

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Essa alternativa indica a representação de uma esfera e de um cubo, portanto 
não corresponde à representação das caixas apresentadas na questão.

(B)
Resposta correta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno identificou o paralelepípedo e o cilindro 
como as figuras que lembram o formato das caixas onde Marcela guarda seus brinquedos.

(C)
Resposta incorreta: Essa alternativa traz a representação do paralelepípedo, mas não satisfaz 
ao solicitado na questão, pois a outra figura é a representação de um cubo e não do cilindro.

(D)
Resposta incorreta: Essa alternativa não responde à questão pois, embora traga a representa-
ção do paralelepípedo, traz a figura da esfera em vez da do cilindro.

Comentário: H12 – Reconhecer as representações de figuras geométricas espaciais.
O item é considerado de nível médio. Para resolvê-lo é necessário que o aluno observe o formato das caixas e re-
conheça, no plano, as representações das figuras geométricas espaciais, identificando o paralelepípedo e o cilindro.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
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Questão 8

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

  A figura a seguir mostra a distância em metros da casa de Paloma até a escola 
onde ela estuda, passando pela casa de sua amiga Malu.

CASA DE
PALOMA

CASA DE
MALU

50 m 110 m

ESCOLA ONDE
PALOMA ESTUDA

  Qual a distância, em metros, da casa de Paloma até a escola onde ela estuda?

A)  50 METROS

B)  60 METROS

C)  110 METROS

D)  160 METROS

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Essa alternativa traz a distância em metros da casa de Paloma até a casa da 
sua amiga Malu, no caso, 50 metros. Dessa forma, não satisfaz ao que é proposto no problema.

(B)
Resposta incorreta: Essa alternativa não apresenta uma resposta válida, pois sugere a sub-
tração dos números indicados na figura (110 � 50 � 60) ou ainda um equívoco na compreensão 
do conceito de adição.

(C)
Resposta incorreta: O aluno considerou apenas o último trecho apresentado na ilustração, indi-
cando 110 metros como a distância entre a escola e a casa de Paloma.

(D)
Resposta correta: Essa alternativa traz a resposta válida para o item, pois o aluno soube adicio-
nar os números 50 e 110 representados na figura e assim obter o número 160.

Comentário: H16 – Ler resultados de medições.
A questão é considerada de nível médio e pretende explorar a habilidade de calcular distâncias por meio da leitura 
e adição das medidas apresentadas.
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Questão 9

 Veja as caixas onde Marcela guarda os seus brinquedos:

  Quais das figuras a seguir representam o formato das caixas onde Marcela 
guarda seus brinquedos?

A)  

B)  

C)  

D)  

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Essa alternativa indica a representação de uma esfera e de um cubo, portanto 
não corresponde à representação das caixas apresentadas na questão.

(B)
Resposta correta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno identificou o paralelepípedo e o cilindro 
como as figuras que lembram o formato das caixas onde Marcela guarda seus brinquedos.

(C)
Resposta incorreta: Essa alternativa traz a representação do paralelepípedo, mas não satisfaz 
ao solicitado na questão, pois a outra figura é a representação de um cubo e não do cilindro.

(D)
Resposta incorreta: Essa alternativa não responde à questão pois, embora traga a representa-
ção do paralelepípedo, traz a figura da esfera em vez da do cilindro.

Comentário: H12 – Reconhecer as representações de figuras geométricas espaciais.
O item é considerado de nível médio. Para resolvê-lo é necessário que o aluno observe o formato das caixas e re-
conheça, no plano, as representações das figuras geométricas espaciais, identificando o paralelepípedo e o cilindro.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
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Questão 10

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

 Observe os brinquedos da coleção de André:

 A quantidade de brinquedos de André é:

A)  3

B)  9

C)  11

D)  12

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente considerou apenas os 
três últimos elementos da coleção.

(B)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente considerou apenas os 
elementos que estão agrupados na parte superior da figura.

(C)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou um objeto a 
menos, destacando a dificuldade em contar objetos agrupados de forma desordenada.

(D)
Resposta correta: Ao optar por essa alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade de contar 
pequenas quantidades de objetos de uma coleção desordenada e representá-las numericamente.

Comentário: H1 – Associar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas respec-
tivas quantidades.
O item é considerado fácil e tem como finalidade avaliar a habilidade de contar objetos de uma coleção e indicar o 
numeral que representa essa quantidade.
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Questão 11

 A professora apresentou a seguinte decomposição de um número:

700 � 50 � 6

 O número apresentado pela professora é: 

A)  657

B)  756

C)  70 50 6

D)  700 50 6

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno demonstrou não compreender o pro-
cesso de composição e decomposição de um número.

(B)
Resposta correta: Ao optar por essa alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade de reco-
nhecer que o número a ser composto é formado por três ordens e uma classe (7 centenas, 
5 dezenas e 6 unidades).

(C)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno demonstrou não compreender o pro-
cesso de composição e decomposição de um número.

(D)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente não compreendeu o 
processo de composição e decomposição de um número, considerando os três números apre-
sentados.

Comentário: H5 – Compor e decompor números.
O item, de nível médio, avalia a habilidade de os alunos reconhecerem a composição de números naturais nas suas 
diversas ordens, no caso desse item, 3 ordens.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
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Questão 10

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

 Observe os brinquedos da coleção de André:

 A quantidade de brinquedos de André é:

A)  3

B)  9

C)  11

D)  12

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente considerou apenas os 
três últimos elementos da coleção.

(B)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente considerou apenas os 
elementos que estão agrupados na parte superior da figura.

(C)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou um objeto a 
menos, destacando a dificuldade em contar objetos agrupados de forma desordenada.

(D)
Resposta correta: Ao optar por essa alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade de contar 
pequenas quantidades de objetos de uma coleção desordenada e representá-las numericamente.

Comentário: H1 – Associar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas respec-
tivas quantidades.
O item é considerado fácil e tem como finalidade avaliar a habilidade de contar objetos de uma coleção e indicar o 
numeral que representa essa quantidade.
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Questão 11

 A professora apresentou a seguinte decomposição de um número:

700 � 50 � 6

 O número apresentado pela professora é: 

A)  657

B)  756

C)  70 50 6

D)  700 50 6

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno demonstrou não compreender o pro-
cesso de composição e decomposição de um número.

(B)
Resposta correta: Ao optar por essa alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade de reco-
nhecer que o número a ser composto é formado por três ordens e uma classe (7 centenas, 
5 dezenas e 6 unidades).

(C)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno demonstrou não compreender o pro-
cesso de composição e decomposição de um número.

(D)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente não compreendeu o 
processo de composição e decomposição de um número, considerando os três números apre-
sentados.

Comentário: H5 – Compor e decompor números.
O item, de nível médio, avalia a habilidade de os alunos reconhecerem a composição de números naturais nas suas 
diversas ordens, no caso desse item, 3 ordens.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
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Questão 12

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

 Patrícia guardou suas bonecas em caixas de diferentes tamanhos:

  Uma das caixas traz uma quantidade menor de bonecas. Nessa caixa há 
quantas bonecas?

A)  5

B)  6

C)  7

D)  8

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta correta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou e comparou quanti-
dades de objetos para identificar as desigualdades numéricas corretamente.

(B)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou apenas os ob-
jetos da primeira caixa.

(C)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou os objetos da 
terceira caixa e comparou com a quantidade de objetos da quarta caixa.

(D)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente considerou como alter-
nativa correta a caixa que tem mais objetos.

Comentário: H3 – Comparar ou ordenar quantidades pela contagem para identificar igualdades ou desigual-
dades numéricas.

O item é considerado médio e tem como finalidade avaliar a habilidade de comparar quantidades pela contagem 
para identificar igualdades ou desigualdades numéricas. Ao optar pela alternativa correta, demonstra ter a habili-
dade de contar e comparar quantidades de objetos para identificar as desigualdades numéricas.
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Questão 13

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

  Beto está responsável por marcar o tempo durante uma partida de xadrez. 
O relógio a seguir mostra em que horas iniciou o jogo:

  Sabendo que Beto encerrou a partida às 10 horas, podemos dizer que o tempo 
em minutos gasto na partida foi:

A)  45

B)  50

C)  60

D)  75

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente considerou a posição 
dos ponteiros na imagem, contando os minutos, iniciando no 12 até chegar ao 9.

(B)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou os minutos de 5 
em 5, iniciando no 12 e terminando no 10, por considerar as 10 horas citadas no problema.

(C)
Resposta correta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade de identi-
ficar, comparar, relacionar e ordenar tempo envolvendo situações em que as horas são apresen-
tadas em relógios.

(D)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente apresentou dificuldades 
na leitura da hora mostrada, ou na comparação solicitada com a hora contida no enunciado.

Comentário: H15 – Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de medida.
O item é considerado médio e tem como finalidade avaliar a habilidade de identificar, comparar, relacionar e ordenar 
tempo em diferentes sistemas de medida.
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Questão 12

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

 Patrícia guardou suas bonecas em caixas de diferentes tamanhos:

  Uma das caixas traz uma quantidade menor de bonecas. Nessa caixa há 
quantas bonecas?

A)  5

B)  6

C)  7

D)  8

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta correta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou e comparou quanti-
dades de objetos para identificar as desigualdades numéricas corretamente.

(B)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou apenas os ob-
jetos da primeira caixa.

(C)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou os objetos da 
terceira caixa e comparou com a quantidade de objetos da quarta caixa.

(D)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente considerou como alter-
nativa correta a caixa que tem mais objetos.

Comentário: H3 – Comparar ou ordenar quantidades pela contagem para identificar igualdades ou desigual-
dades numéricas.

O item é considerado médio e tem como finalidade avaliar a habilidade de comparar quantidades pela contagem 
para identificar igualdades ou desigualdades numéricas. Ao optar pela alternativa correta, demonstra ter a habili-
dade de contar e comparar quantidades de objetos para identificar as desigualdades numéricas.

G
et

ty
 Im

ag
es

SIMULADO

VOLUME 1
CADERNO DO PROFESSOR
MATEMÁTICA

17 AVALIAÇÃO
NACIONAL DA
ALFABETIZAÇÃO

Questão 13

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

  Beto está responsável por marcar o tempo durante uma partida de xadrez. 
O relógio a seguir mostra em que horas iniciou o jogo:

  Sabendo que Beto encerrou a partida às 10 horas, podemos dizer que o tempo 
em minutos gasto na partida foi:

A)  45

B)  50

C)  60

D)  75

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente considerou a posição 
dos ponteiros na imagem, contando os minutos, iniciando no 12 até chegar ao 9.

(B)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou os minutos de 5 
em 5, iniciando no 12 e terminando no 10, por considerar as 10 horas citadas no problema.

(C)
Resposta correta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade de identi-
ficar, comparar, relacionar e ordenar tempo envolvendo situações em que as horas são apresen-
tadas em relógios.

(D)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente apresentou dificuldades 
na leitura da hora mostrada, ou na comparação solicitada com a hora contida no enunciado.

Comentário: H15 – Identificar, comparar, relacionar e ordenar tempo em diferentes sistemas de medida.
O item é considerado médio e tem como finalidade avaliar a habilidade de identificar, comparar, relacionar e ordenar 
tempo em diferentes sistemas de medida.
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Questão 14

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

 Observe o aquário de Mariana:

 A quantidade de peixinhos que há no aquário é:

A)  5

B)  6

C)  7

D)  8

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou de 1 em 1, 
contando dois elementos a menos.

(B)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou de 2 em 2, mas 
deixou de contar um dos peixinhos que ficou sem par (por ser uma quantidade ímpar). 

(C)
Resposta correta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade de contar 
pequenas quantidades de objetos de uma coleção e representá-las numericamente.

(D)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou 1 em 1, contan-
do duas vezes um dos elementos.

Comentário: H1 – Associar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas respec-
tivas quantidades.

O item é considerado fácil e tem como finalidade avaliar a habilidade de contar objetos de uma coleção e indicar o 
numeral que representa essa quantidade.
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Questão 15

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

  Organizando os brinquedos, Leninha percebeu que ela tem 12 bolas e seu 
irmão tem 16 carrinhos. Quantos brinquedos o irmão de Leninha tem a mais do 
que ela?

A)  4

B)  12

C)  16

D)  28

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa concluiu corretamente que o irmão de 
Leninha tem 4 brinquedos a mais que ela.

(B)
Resposta incorreta: Essa alternativa indica o número de brinquedos que Leninha possui, no 
caso, 12. Portanto, ao optar por ela, nenhuma operação (cálculo de adição ou subtração) terá sido 
realizada.

(C)
Resposta incorreta: Essa alternativa indica a quantidade de brinquedos do irmão de Leninha 
(16). Dessa forma também não responde ao solicitado no item.

(D)
Resposta incorreta: Essa alternativa indica a realização do cálculo de adição das quantidades 
descritas na questão; possivelmente, o aluno usou a palavra mais, empregada no enunciado, para 
decidir, equivocadamente, realizar a adição.

Comentário: H7 – Resolver problemas que envolvam as ações de comparar e completar quantidades.
A questão pretende avaliar a habilidade de realizar a subtração de números formados por dois algarismos. É um 
item considerado de nível médio. Para resolver o problema, é necessário que o aluno compreenda ideias relaciona-
das à adição e à subtração de quantidades: comparar, juntar, separar, efetuando a operação (adição ou subtração).
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Questão 14

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

 Observe o aquário de Mariana:

 A quantidade de peixinhos que há no aquário é:

A)  5

B)  6

C)  7

D)  8

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou de 1 em 1, 
contando dois elementos a menos.

(B)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou de 2 em 2, mas 
deixou de contar um dos peixinhos que ficou sem par (por ser uma quantidade ímpar). 

(C)
Resposta correta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade de contar 
pequenas quantidades de objetos de uma coleção e representá-las numericamente.

(D)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente contou 1 em 1, contan-
do duas vezes um dos elementos.

Comentário: H1 – Associar a contagem de coleções de objetos à representação numérica das suas respec-
tivas quantidades.

O item é considerado fácil e tem como finalidade avaliar a habilidade de contar objetos de uma coleção e indicar o 
numeral que representa essa quantidade.
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Questão 15

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

  Organizando os brinquedos, Leninha percebeu que ela tem 12 bolas e seu 
irmão tem 16 carrinhos. Quantos brinquedos o irmão de Leninha tem a mais do 
que ela?

A)  4

B)  12

C)  16

D)  28

Nível de dificuldade: médio

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa concluiu corretamente que o irmão de 
Leninha tem 4 brinquedos a mais que ela.

(B)
Resposta incorreta: Essa alternativa indica o número de brinquedos que Leninha possui, no 
caso, 12. Portanto, ao optar por ela, nenhuma operação (cálculo de adição ou subtração) terá sido 
realizada.

(C)
Resposta incorreta: Essa alternativa indica a quantidade de brinquedos do irmão de Leninha 
(16). Dessa forma também não responde ao solicitado no item.

(D)
Resposta incorreta: Essa alternativa indica a realização do cálculo de adição das quantidades 
descritas na questão; possivelmente, o aluno usou a palavra mais, empregada no enunciado, para 
decidir, equivocadamente, realizar a adição.

Comentário: H7 – Resolver problemas que envolvam as ações de comparar e completar quantidades.
A questão pretende avaliar a habilidade de realizar a subtração de números formados por dois algarismos. É um 
item considerado de nível médio. Para resolver o problema, é necessário que o aluno compreenda ideias relaciona-
das à adição e à subtração de quantidades: comparar, juntar, separar, efetuando a operação (adição ou subtração).
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Questão 16

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

 Aninha fez 75 doces para sua festa e Lilian fez 38.

 Quantos doces Aninha fez a mais do que Lilian?

A)  37

B)  47

C)  75

D)  113

Nível de dificuldade: difícil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta correta: Ao marcar esta alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade requerida, por 
exemplo, utilizando a estratégia de subtrair 38 de 75, obtendo o resultado.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa, possivelmente errou ao empregar 
o usual algoritmo da subtração: assim, subtraiu corretamente as unidades e errou na subtração 
das dezenas.

(C)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa possivelmente identificou o maior 
número apresentado no problema, não compreendendo o problema proposto, envolvendo a com-
paração das duas quantidades.

(D)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa possivelmente errou ao não com-
preender a ideia do problema e optar por somar as quantidades apresentadas na questão.

Comentário: H7 – Resolver problemas que demandam as ações de comparar e completar quantidades.

O item é considerado difícil e foi elaborado com a intenção de avaliar a habilidade de resolver problema que envolve 
a ideia de comparação entre duas medidas.
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Questão 17

 Veja o número da casa onde Fernando mora.

28
  Escolha a opção que apresenta a decomposição do número da casa de 

Fernando.

A)  2 � 8

B)  8 � 2

C)  20 � 8

D)  80 � 2

Nível de dificuldade: difícil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno não compreende o processo de decomposição de um número e 
o representa com a adição dos algarismos que compõem o número 28, não satisfazendo o pro-
blema proposto.

(B)
Resposta incorreta: O aluno não compreende o processo de decomposição de um número e o 
representa com a adição dos algarismos que compõem o número 28, de maneira invertida, não 
satisfazendo o problema proposto.

(C)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa identificou a decomposição do número 
28, expressa pela soma dos valores de suas ordens: dezenas e unidades.

(D)
Resposta incorreta: É provável que o aluno tenha realizado a inversão da ordem dos algarismos 
que formam o número 28 e ainda atribuiu ao 8 o valor da dezena e ao 2 o valor relativo à unidade, 
não satisfazendo, portanto, ao solicitado na questão.

Comentário: H5 – Compor e decompor números.
O item solicita a decomposição de um número natural formado por dois algarismos. Trata-se de uma questão con-
siderada de nível difícil. Para resolver é necessário que o aluno identifique a decomposição do número 28, expressa 
pela soma dos valores de suas ordens: dezenas e unidades.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
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Questão 16

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

 Aninha fez 75 doces para sua festa e Lilian fez 38.

 Quantos doces Aninha fez a mais do que Lilian?

A)  37

B)  47

C)  75

D)  113

Nível de dificuldade: difícil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta correta: Ao marcar esta alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade requerida, por 
exemplo, utilizando a estratégia de subtrair 38 de 75, obtendo o resultado.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa, possivelmente errou ao empregar 
o usual algoritmo da subtração: assim, subtraiu corretamente as unidades e errou na subtração 
das dezenas.

(C)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa possivelmente identificou o maior 
número apresentado no problema, não compreendendo o problema proposto, envolvendo a com-
paração das duas quantidades.

(D)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa possivelmente errou ao não com-
preender a ideia do problema e optar por somar as quantidades apresentadas na questão.

Comentário: H7 – Resolver problemas que demandam as ações de comparar e completar quantidades.

O item é considerado difícil e foi elaborado com a intenção de avaliar a habilidade de resolver problema que envolve 
a ideia de comparação entre duas medidas.
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Questão 17

 Veja o número da casa onde Fernando mora.

28
  Escolha a opção que apresenta a decomposição do número da casa de 

Fernando.

A)  2 � 8

B)  8 � 2

C)  20 � 8

D)  80 � 2

Nível de dificuldade: difícil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno não compreende o processo de decomposição de um número e 
o representa com a adição dos algarismos que compõem o número 28, não satisfazendo o pro-
blema proposto.

(B)
Resposta incorreta: O aluno não compreende o processo de decomposição de um número e o 
representa com a adição dos algarismos que compõem o número 28, de maneira invertida, não 
satisfazendo o problema proposto.

(C)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa identificou a decomposição do número 
28, expressa pela soma dos valores de suas ordens: dezenas e unidades.

(D)
Resposta incorreta: É provável que o aluno tenha realizado a inversão da ordem dos algarismos 
que formam o número 28 e ainda atribuiu ao 8 o valor da dezena e ao 2 o valor relativo à unidade, 
não satisfazendo, portanto, ao solicitado na questão.

Comentário: H5 – Compor e decompor números.
O item solicita a decomposição de um número natural formado por dois algarismos. Trata-se de uma questão con-
siderada de nível difícil. Para resolver é necessário que o aluno identifique a decomposição do número 28, expressa 
pela soma dos valores de suas ordens: dezenas e unidades.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.
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Questão 18

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

  Marina ganhou de presente três bonecas, dois ursinhos de pelúcia e trinta e 
cinco pulseiras coloridas.

  Qual o número que representa a quantidade de pulseiras coloridas que Marina 
ganhou?

A)  2

B)  3

C)  35

D)  305

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa indicou a quantidade de ursinhos 
que Marina ganhou, o que não corresponde ao que foi solicitado na questão.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente indicou a quantidade 
de bonecas que Marina ganhou e não o solicitado no problema, ou seja, a quantidade de pulseiras.

(C)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa associou a quantidade descrita por 
extenso no problema à sua representação numérica.

(D)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente indicou o uso de in-
dícios da fala (trinta, 30 e cinco, 5) para identificar a quantidade solicitada na questão, no caso a 
alternativa corresponde a 305, que não é a quantidade de ursinhos que Marina ganhou.

Comentário: H2 – Associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica.
O item foi elaborado com o objetivo de analisar a capacidade de relacionar a denominação do número à sua re-
presentação simbólica. Para resolver essa questão basta que o aluno associe a quantidade descrita por extenso 
no problema à sua representação numérica, identificando 35. Trata-se de uma questão considerada de nível fácil.
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Questão 19

 A professora pediu a Ana e Carla que fizessem um risco usando uma régua.

 

 Ana fez um risco que mede:

A)  3 CENTÍMETROS.

B)  4 CENTÍMETROS.

C)  5 CENTÍMETROS.

D)  8 CENTÍMETROS.

Nível de dificuldade: difícil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente errou ao verificar a 
medida do risco feito por Carla.

(B)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente errou ao observar a 
régua usada por Carla e considerar o tamanho da régua.

(C)
Resposta correta: Ao optar por essa alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade de usar a 
régua para medir comprimento.

(D)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente errou ao adicionar as 
medidas dos riscos feitos por Ana e Clara, ou então, verificou o tamanho da régua usada por Ana 
em vez do tamanho do risco.

Comentário: H13 – Comparar e ordenar comprimentos.
O item é considerado difícil e tem como finalidade avaliar a habilidade de comparar comprimentos.
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

ANA CARLA
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Questão 18

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

  Marina ganhou de presente três bonecas, dois ursinhos de pelúcia e trinta e 
cinco pulseiras coloridas.

  Qual o número que representa a quantidade de pulseiras coloridas que Marina 
ganhou?

A)  2

B)  3

C)  35

D)  305

Nível de dificuldade: fácil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa indicou a quantidade de ursinhos 
que Marina ganhou, o que não corresponde ao que foi solicitado na questão.

(B)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente indicou a quantidade 
de bonecas que Marina ganhou e não o solicitado no problema, ou seja, a quantidade de pulseiras.

(C)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa associou a quantidade descrita por 
extenso no problema à sua representação numérica.

(D)
Resposta incorreta: O aluno que assinalou essa alternativa provavelmente indicou o uso de in-
dícios da fala (trinta, 30 e cinco, 5) para identificar a quantidade solicitada na questão, no caso a 
alternativa corresponde a 305, que não é a quantidade de ursinhos que Marina ganhou.

Comentário: H2 – Associar a denominação do número à sua respectiva representação simbólica.
O item foi elaborado com o objetivo de analisar a capacidade de relacionar a denominação do número à sua re-
presentação simbólica. Para resolver essa questão basta que o aluno associe a quantidade descrita por extenso 
no problema à sua representação numérica, identificando 35. Trata-se de uma questão considerada de nível fácil.
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Questão 19

 A professora pediu a Ana e Carla que fizessem um risco usando uma régua.

 

 Ana fez um risco que mede:

A)  3 CENTÍMETROS.

B)  4 CENTÍMETROS.

C)  5 CENTÍMETROS.

D)  8 CENTÍMETROS.

Nível de dificuldade: difícil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente errou ao verificar a 
medida do risco feito por Carla.

(B)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente errou ao observar a 
régua usada por Carla e considerar o tamanho da régua.

(C)
Resposta correta: Ao optar por essa alternativa, o aluno demonstrou ter a habilidade de usar a 
régua para medir comprimento.

(D)
Resposta incorreta: Ao assinalar essa alternativa, o aluno possivelmente errou ao adicionar as 
medidas dos riscos feitos por Ana e Clara, ou então, verificou o tamanho da régua usada por Ana 
em vez do tamanho do risco.

Comentário: H13 – Comparar e ordenar comprimentos.
O item é considerado difícil e tem como finalidade avaliar a habilidade de comparar comprimentos.
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que aparece 
o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

ANA CARLA
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Questão 20

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

  Observe os 36 carrinhos que Pedro ganhou em seu aniversário. Ele pretende 
agrupar seus carrinhos de 4 em 4.

 Quantos grupos de carrinhos Pedro irá formar?

A)  8

B)  9

C)  16

D)  40

Nível de dificuldade: difícil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Essa alternativa representa a adição de dois dos números que aparecem no 
enunciado da questão, ou seja: 4 � 4 � 8.

(B)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa realizou corretamente a divisão de 
36 por 4, o que resultará no número 9.

(C)
Resposta incorreta: Essa alternativa não responde à questão, pois sugere que foi realizada a 
multiplicação dos dois números que aparecem no enunciado da questão, ou seja: 4 �  4 � 16.

(D)
Resposta incorreta: Essa alternativa apresenta a adição do número de carrinhos (36) com a 
quantidade (4) indicada no problema.

Comentário: H10 – Resolver problemas que envolvam as ideias de divisão.
A questão apresenta um problema em que é possível explorar a divisão de um número formado por dois algarismos 
por um de apenas um algarismo. É um item considerado de nível difícil. Uma forma de resolvê-lo é agrupar os car-
rinhos de 4 em 4 e contar quantos grupos foram formados.
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Questão 20

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

  Observe os 36 carrinhos que Pedro ganhou em seu aniversário. Ele pretende 
agrupar seus carrinhos de 4 em 4.

 Quantos grupos de carrinhos Pedro irá formar?

A)  8

B)  9

C)  16

D)  40

Nível de dificuldade: difícil

Alternativas Justificativas

(A)
Resposta incorreta: Essa alternativa representa a adição de dois dos números que aparecem no 
enunciado da questão, ou seja: 4 � 4 � 8.

(B)
Resposta correta: O aluno que assinalou essa alternativa realizou corretamente a divisão de 
36 por 4, o que resultará no número 9.

(C)
Resposta incorreta: Essa alternativa não responde à questão, pois sugere que foi realizada a 
multiplicação dos dois números que aparecem no enunciado da questão, ou seja: 4 �  4 � 16.

(D)
Resposta incorreta: Essa alternativa apresenta a adição do número de carrinhos (36) com a 
quantidade (4) indicada no problema.

Comentário: H10 – Resolver problemas que envolvam as ideias de divisão.
A questão apresenta um problema em que é possível explorar a divisão de um número formado por dois algarismos 
por um de apenas um algarismo. É um item considerado de nível difícil. Uma forma de resolvê-lo é agrupar os car-
rinhos de 4 em 4 e contar quantos grupos foram formados.
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