
 
ESTADO DO MARANHÃO 

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA ADJUNTA DE ENSINO 

SUPERINTENDÊNCIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 
SUPERVISÃO DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 
 

 

 

 

 

Matemática  
SAEB 

 
 
 

Maranhão 
2015 



 

 

1 

SUMÁRIO 

 
1. INTRODUÇÃO ..................................................................................................................... 2 

2. UMA MATRIZ DE REFERÊNCIA ......................................................................................... 2 

2.1 Matriz de Referência do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental ....................................... 3 

2.1.1 Exemplo de itens ................................................................................................................. 5 

2.2 Matriz de Referência do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental ....................................... 6 

2.2.1 Exemplo de itens ................................................................................................................. 8 

2.3 Matriz de Referência do 3º ano do Ensino Médio ............................................................. 9 

2.3.1 Exemplo de itens ................................................................................................................. 10 

3. AVALIAR CONTEÚDOS E/OU CAPACIDADES ................................................................. 12 

4. QUESTÕES x ITENS ............................................................................................................ 12 

5. VAMOS PENSAR UM POUCO ............................................................................................. 16 

6. ETAPAS ARA A ELABORAÇÃO DE ITENS ....................................................................... 16 

6.1 Estrutura do item ................................................................................................................. 16 

6.2 Recomendações gerais para a elaboração do enunciado ........................................... 17 

6.3 Recomendações gerais para a formulação dos comandos de resposta ....................... 17 

6.4 Recomendações gerais para a elaboração das respostas .......................................... 17 

6.5 Algumas considerações gerais importantes .................................................................... 18 

7.  ANÁLISE DE ITENS ............................................................................................................. 18 

8.  ATIVIDADES PRÁTICAS ..................................................................................................... 20 

 REFERÊNCIAS .................................................................................................................... 21 

 



 

 

2 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O Inep é responsável pela elaboração e aplicação de avaliações nacionais em larga escala da 
educação brasileira. 

As avaliações em larga escala distinguem-se das avaliações internas, na medida em que estas são 
feitas pelo professor ou pela própria instituição de ensino para fazer julgamentos de valor e propor 
alternativas no âmbito da sala de aula ou da instituição. Enquanto as avaliações em larga escala são 
elaboradas por um órgão externo às escolas, com a finalidade de fazer juízos de valor e propor alternativas 
em âmbito mais amplo que o da instituição de ensino (Inep, disponível em http://portal.inep.gov.br/guia-de-
elaboracao-e-revisao-de-itens, acesso em 01 de abril de 2015).  

Professor, sabemos que, no âmbito da sala de aula, você já dispõe de experiência com a prática da 
avaliação. Entretanto, como a avaliação do sistema educacional em larga escala apresenta características 
diferentes daquelas avaliações que se realizam com grupos reduzidos de estudantes, no cotidiano das 
escolas, este Guia tem o objetivo de oferecer informações e orientações, para que você conheça um pouco 
mais sobre a avaliação em larga escala e dela participe como elaborador de itens. 
 Este manual contém: 

a) Matriz de Referência da 4ª série/5º ano do Ensino Fundamental. 
b) Matriz de Referência da 8ª série/9º ano do Ensino Fundamental. 
c) Matriz de Referência do SAEB do 3º ano do Ensino Médio. 

Esperamos que as atividades propostas neste Guia, aliadas à sua experiência docente e à sua 
sensibilidade, contribuam, para que você, professor, torne-se um especialista na elaboração de itens. 
 

2. UMA MATRIZ DE REFERÊNCIA 

 

A Matriz de Referência apresenta o objeto de uma avaliação e é formada por um conjunto de 
descritores que mostram as habilidades que são esperadas dos alunos em diferentes etapas de 
escolarização e passíveis de serem aferidas em testes padronizados de desempenho. Construída a partir de 
estudos das propostas curriculares de ensino, sobre os currículos vigentes no país, além de pesquisas em 
livros didáticos e debates com educadores em atividade nas redes de ensino e especialistas em educação. 
  A Matriz é formada por um conjunto de tópicos ou temas que representam uma subdivisão de 
acordo com conteúdo, competências de área e habilidades. Cada tópico ou tema de uma Matriz de 
Referência é constituído por elementos que descrevem as habilidades que serão avaliadas nos itens, esses 
elementos são os descritores. 
 Assim, os itens são elaborados com base nos descritores das Matrizes de Referência das disciplinas 
avaliadas nos testes de proficiência, que reúnem o conteúdo a ser avaliado em cada período escolar e 
disciplina e informam o que se espera do aluno em termos de desempenho escolar. 

As Matrizes de Referência não esgotam o conteúdo a ser trabalhado em sala de aula e, portanto, 
não podem ser confundidas com propostas curriculares, estratégias de ensino ou diretrizes pedagógicas.  

As Matrizes de Referência do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica – Saeb – são 
resultado do estudo de Parâmetros Curriculares, Diretrizes Curriculares e livros didáticos e da reflexão 
realizada por professores, pesquisadores e especialistas que buscam um consenso a respeito das 
habilidades consideradas essenciais em cada etapa do Ensino Fundamental e Médio. 

As Matrizes de Referência são compostas por um conjunto de descritores, os quais contemplam 
dois pontos básicos do que se pretende avaliar: o conteúdo programático a ser avaliado em cada período 
de escolarização e o nível de operação mental necessário para a habilidade avaliada. Tais descritores são 
selecionados para compor a Matriz, considerando-se aquilo que pode ser avaliado por meio de itens de 
múltipla escolha. 
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2.1 Matriz de Referência do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental 

 
I – Espaço e Forma 
 

TEMAS 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

I. ESPAÇO E FORMA A formação do estudante na fase inicial de seus estudos de geometria depende necessariamente 
da compreensão do espaço com suas dimensões e formas de constituição. Por meio dos conceitos 
geométricos, o estudante adquire um tipo especial de pensamento que lhe permite compreender, 
representar e descrever de forma organizada e concisa o mundo em que vive, por isso esses 
conceitos são considerados importantes no currículo de Matemática. O trabalho com noções 
geométricas contribui para a aprendizagem de números e medidas, estimulando a criança a 
observar; perceber semelhanças, diferenças; identificar regularidades e vice-versa. Observar que o 
espaço é constituído de três dimensões: comprimento, largura e altura, que uma figura geométrica 
é constituída por uma, duas ou três dimensões, identificando algumas propriedades e 
estabelecendo classificações são algumas habilidades que o estudante deve adquirir até concluir o 
5º ano do EF. São, também, noções importantes para essa fase de aprendizagem do estudante a 
percepção de relações de objetos no espaço, a identificação de uma localização ou deslocamento, 
com a utilização de um vocabulário correto. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D1 Identificar a localização / movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações 
gráficas. 

D2 Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando 
figuras tridimensionais com suas planificações. 

D3 Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, 
pelos tipos de ângulos. 

D4 Identificar quadriláteros, observando as posições relativas entre seus lados (paralelos, concorrentes, 
perpendiculares). 

D5 Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em 
ampliação e/ou redução de figuras poligonais, usando malhas quadriculares. 

 
II – Grandezas e Medidas 
 

TEMAS 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

II. GRANDEZAS E 
MEDIDAS  

É muito antiga a ideia de medida como comparação de grandezas de mesma natureza. Afinal, o 
homem acaba medindo, de alguma forma, tudo o que se descobre na natureza. As habilidades 
relacionadas a este tema proporcionam ao estudante uma compreensão de conceitos relativos ao 
espaço e às formas. Desempenham um papel importante no currículo por serem um campo de 
estudo rico para se trabalhar com significados dos números e das operações, da ideia de 
proporcionalidade e com contextos históricos. O reconhecimento, pelo estudante, das diferentes 
situações que o levam a lidar com grandezas físicas é importante para que se identifique que 
atributo será medido e o significado da medida. A compreensão de que podem ser convencionadas 
medidas ou de que podem ser utilizados sistemas convencionais para o cálculo de perímetro, 
áreas, valores monetários e trocas de moedas e cédulas são as competências, relacionadas a este 
tema, que são esperadas de um estudante até o término do 5º ano do EF. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D6 Estimar a medida de grandezas, utilizando unidades de medidas convencionais ou não. 

D7 Resolver problemas significativos, utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, 
kg/g/mg, l/ml. 

D8 Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D9 Estabelecer relações entre o horário de início e término e/ou o intervalo da duração de um evento 
ou acontecimento. 

D10 Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em 
função de seus valores. 

D11 Resolver problema, envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas em 
malhas quadriculadas. 

D12 Resolver problema, envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas, desenhadas em 
malhas quadriculadas. 
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III – Números e Operações / Álgebra e Funções  
 

TEMAS 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

III. NÚMEROS E 
OPERAÇÕES/ÁLGEBRA 
E FUNÇÕES 

Na Matemática ensinada nas séries iniciais da educação básica, números e operações são o tema 
priorizado. As crianças percebem a sua utilidade no dia-a-dia, pois conhecem números de 
telefones, lidam com dinheiro, com numeração de calçados, datas, etc. Até o 6º ano para que o 
estudante aprenda os significados dos números deve-se partir de contextos significativos 
envolvendo, por exemplo, o reconhecimento da existência de números naturais, números racionais 
e outros, e de suas representações e classificações, como primos, compostos, pares, ímpares etc. 
A esse tema estão relacionadas atividades que abordam: resolução de situações-problema que 
envolvam contagem, medidas e significados de operações utilizando estratégias pessoais para 
efetuar os cálculos; leitura e escrita de números naturais e racionais; ordenação de números 
naturais e racionais na forma decimal, pela interpretação do valor posicional de cada uma das 
ordens; resolução de problemas numéricos envolvendo as operações fundamentais 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D13 Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e 
trocas na base 10 e princípio do valor posicional. 

D14 Identificar a localização de números naturais na reta numérica. 

D15 Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 

D16 Reconhecer a composição e a decomposição de números naturais em sua forma polinomial. 

D17 Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 

D18 Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. 

D19 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou 
subtração: juntar, alteração de estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma 
transformação (positiva ou negativa). 

D20 Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação e 
divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e 
combinatória. 

D21 Identificar diferentes representações de um mesmo número racional. 

D22 Identificar a localização de números racionais representados na forma decimal na reta numérica. 

D23 Resolver problema, utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema monetário 
brasileiro. 

D24 Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. 

D25 Resolver problemas com números racionais expressos na forma decimal, envolvendo diferentes 
significados da adição ou subtração. 

D26 Resolver problema, envolvendo noções de percentagem (25%, 50%, 100%) 

 
IV – Tratamento da Informação  
 

TEMAS 1º AO 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

IV. TRATAMENTO DA 
INFORMAÇÃO  

Neste tema, estão relacionadas habilidades consideradas fundamentais para a compreensão de 
informações dadas na forma de gráficos e tabelas, presentes em jornais, revistas, etc., ou seja, no 
cotidiano dos estudantes. Até a conclusão do 5º ano devem ser trabalhadas com os estudantes 
noções de coleta, organização e descrição de dados; leitura e interpretação de dados apresentados 
em forma de tabelas ou gráficos e utilização das informações dadas, assim como identificação das 
possíveis maneiras de combinar elementos de uma coleção e de contabilizá-las usando estratégias 
pessoais. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D27 Ler informações e dados apresentados em tabelas. 

D28 Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de colunas). 
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2.1.1 Exemplos de itens 
 

Descritor 4: Identificar quadriláteros, observando as posições relativas entre seus lados (paralelos, 
concorrentes, perpendiculares). 

 
Abaixo, estão representados quatro polígonos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
       RETÂNGULO                        TRIÂNGULO                            TRAPÉZIO                      HEXÁGONO  
 
Qual dos polígonos possui exatamente 2 lados paralelos e 2 lados não paralelos? 
(A) Retângulo 
(B) Triângulo 
(C) Trapézio 
(D) Hexágono 
 

Descritor 28: Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos e 
colunas). 

 
O gráfico abaixo mostra a quantidade de pontos feitos pelos times A, B, C e D no campeonato de futebol da 
escola. 

 
 
De acordo com o gráfico, quantos pontos o time C conquistou?  
(A) 50  
(B) 40  
(C) 35  
(D) 30  
 

Descritor 9: Estabelecer relações entre o horário de início e término   e/ou o intervalo da duração de 
um evento ou acontecimento. 

 
Para uma temporada curta, chegou à cidade o circo Fantasia, com palhaços, mágicos e acrobatas. O circo 
abrirá suas portas ao público às 9 horas e ficará aberto durante 9 horas e meia. A que horas o circo 
fechará?  
(A) 16h30 
(B) 17h30 
(C) 17h45 
(D) 18h30 
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2.2 Matriz de Referência do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental 

 
I – Espaço e Forma 
 

TEMAS 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

I. ESPAÇO E 
FORMA 

Por meio dos conceitos geométricos, o estudante adquire um tipo especial de 
pensamento que lhe permite compreender, representar e descrever de forma 
organizada e concisa o mundo em que vive, por isso esses conceitos são 
considerados importantes no currículo de Matemática. Reconhecer figuras 
geométricas planas ou espaciais por meio de suas definições e da identificação 
de algumas propriedades são habilidades que o estudante deve adquirir até o 
9º ano do EF. O conhecimento adquirido até essa etapa não permitirá que o 
estudante demonstre formalmente as propriedades geométricas, mas esse 
deve saber justificá-la de forma simples, iniciando, assim, o desenvolvimento do 
raciocínio dedutivo. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D1 Identificar a localização / movimentação de objeto em mapas, croquis e outras representações 
gráficas. 

D2 Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais e tridimensionais, 
relacionando-as com as suas planificações. 

D3 Identificar propriedades de triângulos pela comparação de medidas de lados e ângulos. 

D4 Identificar relação entre quadriláteros por meio de suas propriedades 

D5 Reconhecer a conservação ou modificação de medidas dos lados, do perímetro, da área em 
ampliação e/ou redução de figuras poligonais, usando malhas quadriculares. 

D6 Reconhecer ângulos como mudança de direção ou giros, identificando ângulos retos e não retos. 

D7 Reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são 
semelhantes, identificando propriedades ou medidas que se modificam ou não se alteram. 

D8 Resolver problema, utilizando propriedades dos polígonos (soma de seus ângulos internos, número 
de diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos polígonos regulares). 

D9 Interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. 

D10 Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos. 

D11 Reconhecer círculo/circunferência, seus elementos e algumas de suas relações. 

 
II – Grandezas e Medidas 
 

TEMAS 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

II. GRANDEZAS E 
MEDIDAS  

A ideia de medida teve sua origem na comparação de grandezas de mesma 
natureza. Algumas grandezas, com o passar do tempo, tornaram-se 
convencionais, como, por exemplo: o metro, para medir altura; o quilômetro, 
para medir grandes distâncias; o litro, para medir volume; o quilômetro por hora, 
para medir velocidade; etc. Até o término do 9º ano, o estudante deve 
reconhecer que o processo de medir implica a escolha de uma unidade 
padronizada que tenha a mesma natureza da grandeza a ser medida; 
reconhecer que medir uma grandeza é compará-la com outra tomada como 
unidade. Para isso, é necessário conhecer as unidades padronizadas de 
comprimento, superfície e volume, além de transformar uma unidade de medida 
comprimento, de superfície e de volume em outra, compreendendo a relação 
existente entre essas transformações e o sistema decimal. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D12 Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 

D13 Resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 

D14 Resolver problema envolvendo noções de volume. 

D15 Resolver problema envolvendo relações entre diferentes unidades de medida. 
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III – Números e Operações / Álgebra e Funções  
 

TEMAS 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

III. NÚMEROS E 
OPERAÇÕES/ÁLGEBRA 
E FUNÇÕES 

Na educação básica, números e operações / álgebra e funções são o tema 
de maior prioridade nos estudos da matemática. Nessa fase, ou seja, até o 
9º ano do EF, o estudante já é capaz de reconhecer as diferentes 
representações dos números racionais, fazer cálculos com valores 
aproximados de radicais e fazer cálculos algébricos. Nesse tema, as 
atividades devem abordar a resolução de situações-problemas envolvendo 
a localização de inteiros e racionais na reta numérica, o reconhecimento 
das diferentes representações dos números racionais, a realização de 
cálculos com números racionais, a resolução de problemas envolvendo 
porcentagens, a resolução de cálculos algébricos, a identificação de 
expressões algébricas que representam os valores de uma sequência 
numérica, a identificação de equações e desigualdades do 1º grau em 
problemas significativos, a identificação de um sistema de equações do 1º 
grau e da relação entre essas equações e suas representações 
geométricas. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D16 Identificar a localização de números inteiros na reta numérica. 

D17 Identificar a localização de números racionais na reta numérica. 

D18 Efetuar cálculos com números inteiros, envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação). 

D19 Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados das operações 
(adição, subtração, multiplicação, potenciação). 

D20 Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, divisão, 
multiplicação, potenciação). 

D21 Reconhecer as diferentes representações de um número racional. 

D22 Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. 

D23 Identificar frações equivalentes. 

D24 Reconhecer as representações decimais dos números racionais como uma extensão do sistema de 
numeração decimal, identificando a existência de “ordens” como décimos, centésimos e milésimos. 

D25 Efetuar cálculos que envolvam operações com números racionais (adição, subtração, multiplicação, 
divisão, potenciação ). 

D26 Resolver problema com números racionais envolvendo as operações ( adição, subtração, 
multiplicação, divisão, potenciação ). 

D27 Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais. 

D28 Resolver problema que envolva porcentagem. 

D29 Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. 

D30 Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica. 

D31 Resolver problema que envolva equação do 2º grau. 

D32 Identificar a expressão algébrica que expressa uma regularidade observada em seqüências de 
números ou figuras (padrões). 

D33 Identificar uma equação ou inequação do 1º grau que expressa um problema.  

D34 Identificar um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema. 

D35 Identificar a relação entre as representações algébrica e geométrica de um sistema de equações do 
1º grau. 

 
IV – Tratamento da Informação  
 

TEMAS 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

IV. TRATAMENTO 
DA INFORMAÇÃO  

Esse tema explica a importância de mostrar ao estudante a utilização dos 
conhecimentos adquiridos em sua vida escolar para interpretar informações que 
aparecem nos jornais e revistas. O estudante deve compreender, fazer análises 
e comparações, além de tirar conclusões relacionadas aos dados apresentados 
em tabelas e gráficos. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D36 Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos . 

D37 Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam 
e vice-versa. 
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2.2.1 Exemplos de itens  
 

Descritor 20: Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, 
divisão, multiplicação, potenciação). 

 
Cláudio registrou, numa tabela, o movimento de sua loja em um determinado dia. Veja.  
 

HISTÓRICO VALORES EM REAIS 

Vendas + 2 300 

Pagamento de funcionários  – 1 400 

Despesa com imposto – 225 

Recebimento de duplicatas + 220 

 
Qual foi o lucro da loja de Cláudio nesse dia? 
(A) R$ 895,00 
(B) R$ 880,00 
(C) R$ 875,00 
(D) R$ 870,00 
 
 

Descritor 22: Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. 

 
Observe a figura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em relação à figura, a parte sombreada pode ser representada nas formas fracionarias e decimal por 

(A) 
10

14
e 1,4. 

(B) 
10

14
e 0,14. 

(C) 
100

14
 e 1,4. 

(D) 
100

14
e 0,14. 

 

Descritor 28: Resolver problema que envolva porcentagem. 

 
Ao pagar uma prestação de R$ 140,00 (cento e quarenta reais), Maria foi contemplada com um desconto de 
5%. O valor pago foi 
(A) R$ 135,00. 
(B) R$ 133,00. 
(C) R$ 145,00. 
(D) R$ 147,00. 
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2.3 Matriz de Referência do 3º ano do Ensino Médio  

 

TEMA I – Espaço e Forma 
 

TEMAS 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

I. ESPAÇO E 
FORMA 

Os conceitos geométricos constituem parte importante do currículo de 
Matemática, porque, por meio deles, o estudante desenvolve um tipo especial 
de pensamento que lhe permite compreender, descrever e representar, de 
forma organizada e concisa, o mundo em que vive. Na 3ª série do Ensino 
Médio, não se exige apenas o reconhecimento de figuras geométricas planas e 
espaciais por meio de suas definições e de algumas poucas propriedades. No 
Ensino Médio, o estudante deve ficar mais familiarizado com o raciocínio 
abstrato. Deve ser capaz de reconhecer as figuras geométricas planas não 
somente pelas suas definições, mas também por meio de suas propriedades e, 
sobretudo, conseguir fazer inferências de novas propriedades. Deve reconhecer 
as figuras espaciais e todas as suas propriedades. As noções de geometria 
analítica são consideravelmente ampliadas, permitindo ao estudante relacionar 
retas e circunferências com suas equações. As funções e relações 
trigonométricas são apresentadas no círculo trigonométrico e não apenas no 
triângulo retângulo. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 
 

D1 Identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. 

D2 Reconhecer aplicações das relações métricas do triângulo retângulo em um problema que envolva 
figuras planas e espaciais. 

D3 Relacionar diferentes poliedros ou corpos redondos com suas planificações ou vistas. 

D4 Identificar a relação entre o número de vértices, faces e/ou arestas de poliedros expressa em um 
problema. 

D5 Resolver problema que envolva razões trigonométricas no triângulo retângulo (seno, coseno, 
tangente) 

D6 Identificar a localização de pontos no plano cartesiano. 

D7 Interpretar geometricamente os coeficientes da equação de uma reta. 

D8 Identificar a equação de uma reta apresentada a partir de dois pontos dados ou de um ponto e sua 
inclinação. 

D9 Relacionar a determinação do ponto de interseção de duas ou mais retas com a resolução de um 
sistema de equações com duas incógnitas. 

D10 Reconhecer, dentre as equações do 2º grau com duas incógnitas, as que representam 
circunferências. 

 
TEMA II – Grandezas e Medidas 
 

TEMAS 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

II. GRANDEZAS E 
MEDIDAS  

O objetivo principal deste tema é a manipulação das unidades de medidas 
convencionais. Devem ser consolidados os conceitos de perímetro e área de 
figuras planas, bem como área e volume dos prismas, pirâmides, cilindros, 
cones e esferas. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D11 Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas. 

D12 Resolver problemas envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 

D13 Resolver problema envolvendo a área total e/ou volume de um sólido (prisma, pirâmide, cilindro, 
cone, esfera). 
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TEMA III – Números e Operações / Álgebra e Funções  
 

TEMAS 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

III. NÚMEROS E 
OPERAÇÕES/ÁLGEBRA 
E FUNÇÕES 

Os tópicos estudados em álgebra são tratados essencialmente neste tema. 
No fim do ensino básico, o estudante deverá ter o domínio completo sobre 
representação geométrica dos números reais, proporcionalidade e 
porcentagem, problemas de equações do 2º grau, que também são 
tratados no Ensino Fundamental. Soma-se a isso o estudo de funções do 
1º e quadráticas, função inversa, função logarítmica e função exponencial, 
equações de primeiro e segundo graus, progressões aritméticas e 
geométricas, sistemas lineares com três ou mais equações, funções 
trigonométricas, análise combinatória e probabilidades. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D14 Identificar a localização de números reais na reta numérica. 

D15 Resolver problema que envolva variação proporcional, direta ou inversa, entre grandezas. 

D16 Resolver problema que envolva percentagem 

D17 Resolver problema envolvendo equação do 2º grau 

D18 Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. 

D19 Resolver problema  envolvendo uma função do 1º grau. 

D20 Analisar crescimento/ decrescimento, zeros de funções reais apresentadas em gráficos. 

D21 Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto 

D22 Resolver problema envolvendo P.A / P.G. dada a fórmula do termo geral. 

D23 Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de 1º grau por meio de seus coeficientes. 

D24 Reconhecer a representação algébrica de uma função do 1º grau dado o seu gráfico. 

D25 Resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no gráfico de uma função 
polinomial do 2º grau. 

D26 Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores de 1º grau. 

D27 Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma função exponencial. 

D28 Identificar a representação algébrica e/ou gráfica de uma função logarítmica, reconhecendo-a como 
inversa da função exponencial. 

D29 Resolver problema que envolva função exponencial. 

D30 Identificar gráficos de funções trigonométricas (seno, cosseno, tangente), reconhecendo suas 
propriedades. 

D31 Determinar a solução de um sistema linear associando-o à uma matriz. 

D32 Resolver problema de contagem, utilizando o princípio multiplicativo ou noções de permutação 
simples, arranjo simples e/ou combinação simples. 

D33 Calcular a probabilidade de um evento 

 
IV – Tratamento da Informação  
 

TEMAS 3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

IV. TRATAMENTO 
DA INFORMAÇÃO  

Este tema explicita a importância de ensinar o estudante a usar os 
conhecimentos adquiridos em sua vida escolar para interpretar informações que 
aparecem em forma de tabelas e gráficos. 

Fonte:http://www.portalavaliacao.caedufjf.net/wp-content/uploads/2012/02/Guia_De_-Elabora%C3%A7%C3%A3o_De_Itens_MT.pdf 

 

D36 Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou gráficos. 

D37 Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos que as representam 
e vice-versa. 

 
2.3.1 Exemplos de itens 

 

Descritor 33: Calcular a probabilidade de um evento. 

 
Carlos comprou 15 dos 60 cupons de uma rifa. A probabilidade de Carlos ganhar o premio é  
(A) 15%. 
(B) 25%. 
(C) 45%. 
(D) 60%. 
(E) 75%. 
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Descritor 12: Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas. 

 
O logotipo da figura abaixo tem a forma de um quadrado de lado igual a 2 cm. A área assinalada mede 
 
(A) 0,5 cm

2
. 

(B) 1 cm
2
. 

(C) 1,5 cm
2
. 

(D) 2 cm
2
. 

(E) 3 cm
2
. 

 
 

Descritor 18: Reconhecer expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. 

 
Os preços das corridas de táxi sofreram um reajuste. Para que os motoristas possam cobrar o preço 
reajustado, foi organizada uma tabela que fornece, para cada valor marcado no taxímetro, o valor a ser 
cobrado do passageiro. Um trecho desta tabela é dado abaixo: 

Preço anterior (R$) Preço reajustado (R$) 

1,00 2,10 

2,00 4,10 

3,00 6,10 

4,00 8,10 

5,00 10,10 

 
Concluímos que, em função do preço anterior p, em reais, o novo preço cobrado f(p) pode ser expresso 
como 
(A) f(p) = 2p. 
(B) f(p) = 2,10p. 
(C) f(p) = 2p + 0,10. 
(D) f(p) = p + 1,10. 
(E) f(p) = 3p – 0,90. 
 

Descritor 22: Resolver problema envolvendo PA/PG dada a fórmula do termo geral. 

 
Lúcia formou a sequência de triângulos abaixo, usando palitos para formar os lados dos triângulos:  
 
 
 
 
 
 
 
Se continuasse a sequência até completar 60 triângulos, o número de palitos necessários seria 
(A) 180. 
(B) 125. 
(C) 121 
(D) 120. 
(E) 100. 
 
 

Descritor 13: Resolver problema envolvendo a área total e/ou volume de um sólido (prisma, pirâmide, 
cilindro, cone, esfera). 

 
Um copo cilíndrico, com 4 cm de raio e 12 cm de altura, está com água até a altura de 8 cm. Foram, então, 
colocadas em seu interior n bolas de gude, e o nível da água atingiu a boca do copo, sem derramamento. 
Qual é o volume, em cm

3
, de todas as n bolas de gude juntas? 

(A) 32 

(B) 48 

(C) 64 

(D) 80 

(E) 96 

 

2 cm 

1 cm 1 
cm 

Para lembrar: 
Numa PA: an = a1 + (n – 1).r 

Para lembrar: 

Vcilindro = .r
2
.h 
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3. AVALIAR CONTEÚDOS E/OU CAPACIDADES 

 

 
 

4. QUESTÕES X ITENS 

 
Exemplo 1-a: O quadrilátero abaixo é um trapézio. Qual é o seu perímetro? 
 
(A) 500 m. 
(B) 1600 m. 
(C) 1700 m. 
(D) 1200 m. 
(E) 1000 m. 
 
Exemplo 1-b:  

 
Exemplo 2-a: Qual o clima da região norte? 
 
Exemplo 2-b: 

 

Reflexão: Qual a diferença entre 
avaliar conteúdos e avaliar 

capacidades (habilidades)? 
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Exemplo 3-a: 

 
Exemplo 3-b: 

 
 
Exemplo 4-a: 

 
 
Exemplo 4-b: 

 
 
Mais exemplos 
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http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/-sJLh4Qsn5lA/Td7_aT0CuLI/AAAAAAAACm4/QRaW1wZ4oi8/s320/OndeEstaOX.jpg&imgrefurl=http://andancass.blogspot.com/2011/05/quem-nao-gosta-de-matematica-levanta.html&h=248&w=320&sz=13&tbnid=YdxAaGy86sCmyM:&tbnh=91&tbnw=117&prev=/search?q=onde+est%C3%A1+x&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=onde+est%C3%A1+x&usg=__cXB039Y7iIrcAj9MC1GGvX3MJeI=&docid=wkDzbyhXo4y79M&sa=X&ei=_-HdUbHrOcOPrQG5pIBI&ved=0CDgQ9QEwAw&dur=1940
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5. VAMOS PENSAR UM POUCO 

 
 

O quadrilátero abaixo é um trapézio. Qual é o seu perímetro? 
 
(A) 500 m. 
(B) 1600 m. 
(C) 1700 m. 
(D) 1200 m. 
(E) 1000 m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
6. ETAPAS PARA A ELABORAÇÃO DE ITENS 

 

1º Passo:  
Escolha um descritor – O primeiro passo no processo de construção dos itens de avaliação em 

larga escala é a escolha de um dos descritores da Matriz de Referência. 
 
2º Passo: 
 A construção do enunciado – Após a definição do descritor, passamos à construção do 
enunciado, com suporte ou não, e elaborando o comando para resposta. 
 
3º Passo: 
 A construção das alternativas – As alternativas de respostas devem ser construídas tendo-se em 
vista a produção de informações relevantes sobre o processo de construção da habilidade avaliada. 
 
6.1 Estrutura do item 

 
O item de múltipla escolha utilizado nos testes do Inep, dividem-se em três partes: 

1 – Texto-base:  
Motiva ou compõe a situação-problema a ser formulada no item a partir da utilização de um ou mais 

textos-base (textos verbais e não verbais, como imagens, figuras, tabelas, gráficos ou infográficos, 
esquemas, quadros, experimentos entre outros), que poderão ser de dois tipos: 

(I) formulados pelo próprio elaborador para o contexto do item e 
(II) referenciados por publicações de apropriação pública. 

 
2 – Enunciado (Comando): 

Constitui-se de uma ou mais orações e não deve apresentar informações adicionais ou 
complementares ao texto-base. Nele, inclui-se uma instrução clara e objetiva da tarefa a ser realizada pelo 
participante do teste. 

 

 

Quadrilátero? Trapézio?  

Perímetro? Soma? 
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3 – Alternativas: 
 Formada por:  
 Gabarito: Indica, inquestionavelmente, a única alternativa correta que responde à situação-
problema proposta. 

Distratores: Indicam as alternativas incorretas à resolução da situação problema proposta. 
 

 
 
6.2 Recomendações gerais para a elaboração do enunciado 

 
1. Enfocar uma única situação-problema, relacionada ao descritor previamente escolhido para ser objeto 

de avaliação. 
2. A inclusão no enunciado de figura geométrica, recorte de artigo de jornal ou revista, gráfico, fotografia, 

tabela ou quadro, pode tornar o item mais interessante para o aluno. Contudo, deve ser eliminado 
qualquer recurso de caráter meramente ilustrativo, isto é, que não contenha informação necessária à 
resolução do item. 

3. Não se deve utilizar itens apresentados em livros didáticos, pois, neste caso, o conhecimento prévio do 
item pode ser responsável por sua correta resolução. Além disso, a utilização de itens publicados pode 
gerar problemas de direito autoral. 

4. O enunciado deve ser redigido de forma direta e afirmativa, eliminando-se tudo o que não for essencial 
à compreensão da situação-problema. 

5. Não utilizar formulações do tipo “pegadinha”, que induzam o aluno ao erro ou dificultem a resolução do 
item, nem dicas que indiquem a resposta correta. 

6. Não utilizar termos como “sempre”, “nunca”, “totalmente”. 
 
6.3 Recomendações gerais para a formulação dos comandos de resposta 

 
1. A instrução deve estar diretamente relacionada a um único descritor da Matriz de Referência de 

Matemática. 
2. A instrução deve ser formulada de maneira positiva. Não empregar os termos EXCETO, INCORRETO, 

NÃO, ERRADO. 
3. A instrução deve exprimir a tarefa desejada e não uma operação sem conexão com o problema 

proposto. Expressões como “Assinale a alternativa correta”, não devem, portanto, ser utilizadas. 
 
6.4 Recomendações gerais para a elaboração das respostas 

 
1. As respostas devem incluir uma única opção correta. As opções incorretas, também chamadas 

distratores, devem ser plausíveis e relacionadas aos possíveis erros dos alunos. 
2. Número de respostas: para a 4.ª e 8.ª séries do ensino fundamental = 4 respostas; Para a 3.ª série do 

ensino médio = 5 respostas 
3. As opções devem ser apresentadas em uma ordem explícita: cronológica, numérica, por exemplo. 
4. As respostas devem ser redigidas de maneira a impedir que os alunos acertem o item por exclusão. 
5. As frases que explicitam as respostas devem ser aproximadamente da mesma extensão, evitando-se as 

demasiadamente longas. 
6. Não devem ser propostas opções como “nenhuma das opções anteriores” ou “todas as opções 

anteriores”. 

T 

E 

X 

T 

O 

- 
B 

A 

S 

E 

ALTERNATIVAS 

ENUNCIADO 

GABARITO 
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6.5 Algumas considerações gerais importantes 

 
1. O enunciado deve conter todas as informações necessárias para que o aluno resolva o item. É 

importante evitar que o aluno erre o item porque não compreendeu o que estava sendo perguntado (a 
instrução). Certifique-se de que o comando está efetivamente de acordo com o descritor. 

2. Os itens devem ser elaborados numa linguagem apropriada aos alunos do período de escolaridade 
avaliado. 

3. Os itens devem ser relacionados com a pontuação correta. Após cada informação dada utilizar ponto 
final. Se a instrução para a resposta for uma frase incompleta, as opções devem começar com letras 
minúsculas e terminar com o ponto apropriado para a frase (ponto final, interrogação). Caso o 
enunciado seja uma pergunta, as opções devem começar com letras maiúsculas. 

4. A diversificação das fontes abre novas possibilidades de tratar o conteúdo. Vale lembrar a importância 
de considerar fontes relacionadas ao cotidiano dos alunos. 

 
7. ANÁLISE DE ITENS 

 
A seguir serão apresentados alguns itens para serem analisados, levando-se em consideração, dentre 

outras, as seguintes questões: 
1. O que fazer para elevar a qualidade desse item? 
2. O enunciado desse item está claro e preciso? 
3. A tarefa indicada nesse item está relacionada ao descritor? 
4. A articulação entre o enunciado e as alternativas de respostas propostas no item está adequada? 
5. Os distratores são plausíveis? 
 

EXEMPLOS PARA ANÁLISES 
 

Descritor 
 

 
Na loja “Bom de bola”, o preço da bola oficial de vôlei está em promoção. Veja: 

 
Pedro aproveitou essa promoção e comprou uma bola. Ele pagou com uma nota de 50 Reais. 
Quanto Pedro recebeu de troco? 
 
A) R$ 10,25 
 
B) R$ 11,55 
 
C) R$ 28,45 
 
D) R$ 50,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

19 

 

Descritor 
 

 
Marcos durante uma excursão percorreu uma trilha que ia do hotel até o riacho. Na primeira hora percorreu 
2.500 metros, na Segunda percorreu 3 km, na terceira 3.000 metros e na Quarta hora 4,5 km. A distância 
total percorrida por Marcos foi de 
 
a) 13 km. 
 
b) 14 km. 
 
c) 23 km. 
 
d) 24 km. 
 

Descritor 
 

 
Na fábrica de embalagens Soares SA, um cliente deseja uma embalagem no formato de pirâmide triangular 
regular.  
Identifique a planificação da embalagem. 
 
 
a)         
 
 
 
 
 
 
 
 
c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
b)         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
d) 
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8. ATIVIDADES PRÁTICAS 

 
OFICINA DE ELABORAÇÃO DE ITENS 

Disciplina: Série:  

Área: Data: 

Participantes: 
 
 
 

 

ELABORAÇÃO DE ITEM 

Descritor: 

Gabarito:  

 

Nível de dificuldade 

Fácil (    ) Médio (    ) Difícil (    ) 

 
ENUNCIADO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMANDO: 
 
 
 
 
 
 
ALTERNATIVAS: 
 
A) 
 
B) 
 
C) 
 
D) 
 
E) 
 
JUSTIFICATIVAS: 
 
A)  
 
 
B)  
 
 
C)  
 
 
D)  
 
 
E)  
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