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RESUMO
Esta pesquisa tem por objetivo analisar o desenvolvimento do conhecimento
matemático dos alunos da Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão de Londrina,
tendo como base a escala de proficiência da Prova Brasil/2005. Tem-se como
metodologia a análise documental. Realiza uma análise curricular a partir dos
indicadores dos resultados dos alunos por meio da escala de proficiência a Proposta
Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Londrina e as Matrizes de
Referência da Prova Brasil/2005, verificando os conteúdos de matemática presentes
na escala com os conteúdos presentes na proposta pedagógica. As discussões dos
conteúdos curriculares e do rendimento dos alunos indicam quais conteúdos são
relevantes para esta realidade analisada, destacando a importância das análises de
avaliações em larga escala para o contexto escolar.
Palavras-chave: Avaliação. Prova Brasil. Matemática. Currículo.
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1 INTRODUÇÃO

Ao se discutir avaliação, temos que entender que esta é mais do que
um instrumento pedagógico para “medir” o que o aluno realmente aprendeu, mas
sim “uma poderosa alavanca para uma ampliação do êxito na escola” (Hadji, 2001,
p.09). Ou seja, a avaliação deve ser vista como aquela que vai além do apenas
medir, deve ser capaz de compreender a situação em que o aluno se encontra
fornecendo subsídios para que ele e a escola encontrem meios de melhorar o
processo de ensino aprendizagem.
A presente pesquisa discute a questão da avaliação de sistema e a
importância do ensino de matemática, fazendo análise das escalas dos resultados
da avaliação da Prova Brasil/2005 de matemática, da Escola Municipal Bartolomeu
de Gusmão de Londrina com o currículo proposto. Este tipo de avaliação pretende
avaliar o sistema de ensino num todo e não o aluno, o professor ou a escola, mas o
sistema de educação no geral, mais especificamente do Estado do Paraná que é o
foco da pesquisa.
Segundo Perrenoud (1999, p. 09), “avaliar é privilegiar um modo de
estar em aula e no mundo”. Portanto, para uma avaliação eficaz é preciso que seus
resultados sejam analisados e que haja interação na realidade avaliadora por parte
dos professores e pesquisadores, a fim de conduzir mudanças e transformações no
meio avaliado.
No que diz respeito ao ensino de Matemática, este pode ser
trabalhado na escola como um meio de inclusão e exclusão do aluno, uma vez que o
saber matemático escolar é um bem social do qual nem sempre o aluno se apropria.
Mas a Matemática é muito importante, por sua própria universalidade.
De acordo com D”Ambrósio (1990, p. 13-14), a Matemática é
relevante porque ajuda a pensar com clareza e raciocinar melhor, por ser útil como
instrumentadora para a vida, por ser parte integrante de nossas raízes culturais.
O ensino de Matemática é um processo no qual alunos e
professores estão envolvidos e a disciplina deveria ser trabalhada de maneira que,
despertasse a curiosidade dos alunos, motivando-os a gostar desta que é dita por
muitos como difícil. Porém, sem a intervenção de fatores externos determinados e
impostos por um currículo rígido.
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Entende-se por currículo as experiências e atividades desenvolvidas
por professores, alunos e gestores e não apenas o “elenco das disciplinas de um
curso” (Cardoso, 1993, p.79). Desse modo, é necessário que haja uma ação
reflexiva e crítica por parte dos professores, favorecendo assim uma maior
compreensão dos assuntos abordados em matemática.
A avaliação entraria como uma mediadora nesse processo, “estando
presente entre uma tarefa do aluno e a etapa posterior de construção, por ele, de um
saber enriquecido, complementado” Hoffmann (2005, p.100). A idéia é justamente
instigar a curiosidade de alunos e professores, havendo reflexão, troca de idéias
para assim se aprofundar sobre o objeto de estudo, no caso os conteúdos de
matemática.
O foco desta pesquisa é a discussão sobre a avaliação de sistema,
mais especificamente a Prova Brasil/2005, analisando os resultados obtidos pelos
alunos da 4ª série do Ensino Fundamental da Escola Municipal Bartolomeu de
Gusmão com relação à aprendizagem de matemática. Para tal, têm-se como base, o
currículo presente nos resultados dos alunos da escola mencionada, e o proposto
oficialmente.
Esta pesquisa tem como objetivo geral, a análise dos resultados da
Prova Brasil/2005, discutindo sobre o rendimento dos alunos em matemática da
Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão e qual sua relação com o currículo oficial.
Como objetivos específicos têm-se:
• Discutir avaliação de sistema e suas implicações;
• Analisar o desenvolvimento do conhecimento dos alunos adquiridos em
matemática, tendo a escala de proficiência como instrumento de
estudo;
• Realizar inferências dos indicadores dos resultados dos alunos por
meio da escala de proficiência com o Currículo de Matemática,
proposto pela Secretaria Municipal de Educação de Londrina,
verificando os conteúdos de Matemática presentes na escala e os
conteúdos presentes na proposta pedagógica.
Na introdução apresenta-se a questão da importância da avaliação,
da matemática e do currículo.
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No primeiro capítulo, discute-se sobre a avaliação em larga escala, e
suas implicações, assim como a importância do planejamento e do currículo na sua
elaboração.
No segundo capítulo, descreve- o que a Prova Brasil e no que
consiste sua aplicação.
No terceiro capítulo, apresenta-se a análise dos resultados obtidos
na Prova Brasil/2005, tendo como base as Matrizes de Referência e a Proposta
Curricular do Município de Londrina.
Nas considerações finais, discute-se a importância de tal pesquisa e
suas principais implicações no cenário educacional.
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2 METODOLOGIA

A metodologia utilizada na pesquisa, parte do âmbito quantitativo
que é através da escala de proficiência construída a partir da teoria de resposta ao
item (TRI) que tem suas implicações na “construção dos instrumentos, nos tipos de
item, na estrutura dos itens no teste, e na análise dos itens” (VIANNA, 1999, p. 23) e
do âmbito qualitativo partindo da interpretação da escala de habilidades com relação
aos conteúdos apresentados nos resultados da avaliação.
Pretendeu-se realizar uma leitura dos resultados de avaliação em
larga escala já realizada - Prova Brasil/2005, buscando relações que indiquem a
aprendizagem de Matemática, de alunos de uma determinada escola municipal de
ensino fundamental da cidade de Londrina, por meio da escala de proficiência e sua
relação com o currículo oficial.
Um dos objetivos presentes neste estudo é verificar os resultados
das avaliações obtidas através da Prova Brasil/2005 e para tal, foi selecionada uma
escola Municipal Urbana no Município de Londrina para servir como base na análise
dos dados. A escola foi escolhida de acordo com o critério de que foi uma das 5
(cinco) escolas que tiveram melhores rendimentos na Prova Brasil/2005 na cidade
de Londrina.
Este critério foi utilizado por dois motivos: primeiro não expor as
escolas que tiveram um desempenho baixo e, segundo, a partir deste estudo ampliar
para as outras escolas esta leitura da avaliação em outros trabalhos acadêmicos.
Portanto, de acordo com tal critério a escola escolhida para ser analisada neste
estudo é a Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão.
Foram realizados os estudos documentais na seguinte ordem de
entendimento: a análise do desenvolvimento do conhecimento dos alunos adquiridos
em Matemática, tendo como base a escala de proficiência; busca de dados junto ao
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP);
estudo de referencial teórico dando embasamento para as discussões posteriores da
análise de dados; estudo curricular dos conteúdos presentes nas avaliações e da
Proposta Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.
Para tal pesquisa, três documentos são importantes para análise dos
resultados das proficiências dos alunos, são eles: A Proposta Curricular do
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Município de Londrina; a escala de proficiência com os resultados que cada escola
recebeu da Prova Brasil/2005 e a Matriz de Referência – em que constam os
descritores de cada questão, a área de matemática a que pertencem e em qual item
do teste este conteúdo estava presente.
Os resultados da avaliação que foram analisados estão registrados
no Caderno de Resultados que cada escola recebeu ao final de 2006 e que em 2007
as escolas estudaram e analisaram internamente, também foram avaliadas as
Matrizes de Referências Curriculares (MR) e as Propostas Curriculares do Município
de Londrina (PCML).
Com a aplicação da Prova Brasil/2005, o Ministério da Educação
(MEC) avaliou um total de 1.317.405 alunos de 4ª séries do Ensino Fundamental. No
Paraná avaliou-se 137.663 alunos. Na cidade de Londrina 4.771 alunos. A Escola
Municipal Bartolomeu de Gusmão teve um total 53 alunos avaliados pela Prova.
Tal pesquisa teve início com a análise das Matrizes de Referência
(MR), nas quais o Ministério da Educação se baseia para formulação da Prova
Brasil. Foi feita uma relação com as MR e com a PCML, fazendo um paralelo entre
estes dois documentos e uma comparação com os objetivos propostos em ambos e
os acertos obtidos pelos alunos diante da escala de acertos da escola.
Vale ressaltar que as escolas municipais se baseiam nestes dois
documentos (MR e PCML) para formularem seus planejamentos curriculares.
Como finalização do trabalho faz-se a análise dos resultados
obtidos pela escola na Prova Brasil/2005, de acordo com os documentos que foram
previamente analisados.
A seguir, o primeiro capítulo que discute as questões referentes à
avaliação.
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3 AVALIAÇÃO

Nos tempos atuais a avaliação tem um lugar importante na escola
porque é considerada indissociável no ensino público. Assim, de certo modo, a
avaliação “estigmatiza a ignorância de alguns para melhor celebrar a excelência de
outros”. Ou seja, para alguns é motivação e orgulho, para outros é humilhação, falta
de transparência dos procedimentos ou dos critérios de avaliação. Portanto, “avaliar
é criar hierarquias de excelência é privilegiar um modo de estar em aula e no mundo
definindo um aluno modelo, aplicado e dócil para uns, imaginativo e autônomo para
outros”. (Perrenoud, 1999, p. 09).
Ainda segundo o autor:
A avaliação não é um fim em si, é uma engrenagem no
funcionamento didático. A avaliação sendo socialmente condicionada
e, mais globalmente, na seleção e na orientação escolar, ela serve
para controlar o trabalho dos alunos e, simultaneamente, para gerir
os fluxos. (1999, p. 13).

É possível perceber que de acordo com o autor, a avaliação deveria
servir à escola, ao professor e até mesmo aos alunos. Ela deveria ser uma
orientação a direcionar o trabalho do professor, assim como verificar o que o aluno
aprendeu, uma vez que a avaliação deve ser um incentivo constante à reflexão e
melhoria do processo de ensino-aprendizagem.
Como afirma Vasconcellos C.
A avaliação é um processo abrangente da existência humana, que
implica uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar
seus avanços, suas resistências, suas dificuldades e possibilitar uma
tomada de decisão sobre o que fazer para superar os obstáculos.
(1994, p. 43).

Desse modo, o professor ao compreender o macro, passa a
entender melhor o que ocorre com ele e com os demais professores possibilitando o
enfrentamento consciente.
É importante destacar que a avaliação é uma interação, uma troca,
uma negociação entre um avaliador e um avaliado, sobre um objeto particular e em
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um ambiente social dado. Como afirma Hadji, “o avaliador não é instrumento de
medida, mas o ator de uma comunicação social” (2001, p. 34). Desse modo, podese perceber que a idéia de que a avaliação é um instrumento para medir o
desempenho dos alunos, está solidamente enraizada na mente tanto dos
professores como na dos alunos.
Com isso, a avaliação deveria se constituir num instrumento de
mudança da escola formativa, visto que sua prática está no centro do sistema
didático e do sistema de ensino. Mas o que se discute é que, “a avaliação, na
realidade, está a serviço do sistema e a situação ideal seria que a avaliação
estivesse a serviço dos alunos”. (VASCONCELLOS M., 2002, p. 33).
Como afirma o autor, esta é uma realidade que necessita ser
discutida, pois na escola, pedagogos, alunos e pais se revoltam contra as notas e
querem colocar a avaliação mais a serviço do aluno do que do sistema. Desse
modo, antes da avaliação regular a aprendizagem, ela regula o trabalho, as
atividades, as relações de autoridade e a cooperação em aula e, de certa forma, as
relações entre a família e a escola ou entre profissionais da educação. Entretanto, a
avaliação, de acordo com Vasconcellos M., também “compara, diferencia,
hierarquiza, homogeneíza e exclui os indivíduos”. (2002, p. 154).
Para que a avaliação tenha sentido, é preciso que haja discussões e
questionamentos sobre seus critérios e análise dos indicadores, que de acordo com
Hadji: “um indicador não indica nada que não esteja relacionado a um critério” (2001,
p. 47). Ou seja, a avaliação deve consistir numa operação de leitura orientada da
realidade.
Concorda-se com Vasconcellos M. quando diz que, “avaliar significa
emitir um juízo de valor sobre um fenômeno. A avaliação se edifica sobre
conotações construídas a partir de visões de mundo” (2002, p. 34). Portanto, como o
fenômeno é aquilo que “aparece”, que se revela, pode-se dizer que a avaliação se
constitui na valorização ou não, do processo de ensino-aprendizagem, isto é, do
fenômeno da educação, e ao dizer que a educação é um fenômeno, afirma-se que
ela se constitui numa exigência própria dos seres humanos para o processo de
ensino-aprendizagem.
É importante destacar a fala de Perrenoud quando diz que, “a
avaliação

tradicional

impede

a

inovação

pedagógica,

empobrecendo

consideravelmente o leque das atividades praticáveis em aula” (1999, p. 72).
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Ou seja, entende-se que o conteúdo e o produto passam a ser mais
importante que o processo de construção do conhecimento. Assim, a avaliação se
traduz numa padronização e classificação que separa ganhadores e perdedores.
As avaliações têm um papel central, privilegiando a memória e a
capacidade de expressar o conhecimento acumulado, entretanto, Vasconcellos M.
revela que para a manutenção do controle do sistema, muitas vezes o que se
considera numa avaliação são os “padrões de comportamento previamente
definidos, em que o “erro” é punido” (2002, p. 13).
É possível perceber que o problema da avaliação tem raízes
profundas, que o problema não se restringe a uma matéria, série, curso ou escola,
mas sim a todo um sistema educacional que uma vez inserido num sistema social
determinado fica submetido à imposição de valores desumanos, como: o utilitarismo,
a competição, o individualismo, o consumismo, a alienação e a marginalização,
valores estes que estão incorporados em práticas sociais cujos resultados colhemos
em sala de aula.
Por tudo isto, a avaliação deve ter por característica a precisão
daquilo que se pretende realmente, e esta não se encontra numa “lista de unidades
didáticas revistas e selecionadas” (RODRIGUES, 1993, p. 84).
É necessário fazer indagações ao aluno para aprender com ele e
sobre ele, ao invés de fazer perguntas para comprovar respostas que já foram dadas
pelo professor. Desse modo, é possível elaborar uma avaliação significativa como
salienta Hoffmann, “dar-se conta das incertezas e das múltiplas interpretações
possíveis sobre a tarefa de um estudante é um ponto de partida importante para se
analisar a finalidade das provas e tarefas que elaboramos” (2005, p. 139).
A avaliação sob uma falsa aparência de neutralidade e de
objetividade é o instrumento por excelência de que lança mão o sistema de ensino
para o controle das oportunidades educacionais que ela oculta sob a forma de
mérito individualmente conquistado.
É determinismo achar que não há nada a se fazer, pois o problema é
estrutural, é do sistema. Assim, “os professores não podem reformar os sistemas
escolares, mas poderão aperfeiçoar seus métodos de avaliação; poderão ser mais
compreensivos e cautelosos, tanto na preparação de testes ou exames como na
interpretação dos mesmos” (TYLER, 1974, p. 171).
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Com essa abordagem sobre a avaliação e suas implicações, seguese no próximo item, a avaliação de sistema como foco.
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3.1 AVALIAÇÃO DE SISTEMA

Atualmente, o interesse pela avaliação no sistema educacional
brasileiro é expresso pelo desenvolvimento de programas de avaliação em larga
escala. No ensino básico e no ensino médio, foram implantados o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Básica (SAEB) e o Exame Nacional de Ensino Médio
(ENEM), respectivamente. (ALVARENGA; MEZZAROBA, 1999, p. 39).
Desse modo, ao fazer a avaliação de um sistema, deve-se
considerar a possibilidade de mudanças em decorrência das informações
levantadas. Não se deve julgar o planejamento de uma avaliação de sistema como
algo que já está imposto, mas sim qual sua real função. O que se alega é que não
se avalia sem um propósito apenas por ordem geral, mas com um objetivo
específico.
Segundo Vianna, “a avaliação visa à tomada de decisões, para
melhorar o que já existe, a fim de corrigir possíveis distorções”. E isto deve ser
considerado pela equipe que irá planejar e executar uma avaliação deste nível.
(1999, p. 12).
O planejamento de um sistema apresenta momentos críticos que
nem sempre possibilitam um consenso quanto aos aspectos da
avaliação. Apesar das intenções dos currículos – seus objetivos – a
avaliação, nesse sentido, apresenta-se contaminada, sendo
necessária a previsão, no planejamento, de medidas de controle
dessa situação. (VIANNA, 1999, p. 13).

O que se pode compreender com a discussão do autor, é que o
planejamento educacional pode divergir, uma vez que ao se pautar no currículo, este
por sua vez pode não estar implantado no sistema e o currículo é a base de toda
ação educativa, desse modo se torna difícil uma avaliação que não esteja pautada
na realidade da escola. Portanto, a avaliação de sistema não deve ser elaborada por
apenas um indivíduo visto que não é interesse de uma pessoa, mas sim o reflexo da
comunidade em geral.
Ainda segundo Vianna,
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É freqüente, diríamos mesmo que é regra geral, que, no caso de
avaliações em grande escala, como na avaliação de sistemas,
muitas decisões importantes são tomadas na órbita da administração
ou por iniciativa das agências financiadoras. (1999, p. 14).

Ou seja, nem sempre é o avaliador quem decide o que aplicar e se
vai aplicar uma avaliação em larga escala. O sistema quer impor as idéias que
prevalecem, e, portanto cabe ao avaliador manifestar o que efetivamente pensa
sobre o que deve ser ou não avaliado.
O autor Vasconcellos C. salienta que há contradições no sistema
educacional no que diz respeito à inadequação curricular; visto que muitas vezes
ocorre um distanciamento cultural e ideológico daquilo que é proposto pela escola
com a realidade da maioria dos alunos oriundos das camadas populares (1994, p.
31).
Compreende-se que os conteúdos acabam sendo desvinculados da
sua realidade, desse modo, os professores não percebem seu envolvimento com
esta que corresponde a interesses de um determinado sistema social de ensino.
Com isto, a avaliação acaba se tornando um instrumento de poder e controle por
parte do sistema como forma de inculcação ideal, domesticação, seleção e
discriminação social. Cabe aos professores e ao avaliador partir de uma autocrítica e
abrir mão do uso autoritário da avaliação que o sistema lhes faculta e autoriza.
Dada a discussão, é necessário considerar inúmeros fatores que
podem interferir na elaboração de uma avaliação de sistema. Deve-se considerar a
questão do tempo que se levará para analisar os resultados obtidos (às vezes o
resultado é publicizado quase um ano depois de a avaliação ter sido aplicada),
implicando na não possibilidade de identificar os possíveis problemas em todas suas
dimensões ficando na superficialidade.
É preciso, portanto, que o avaliador reflita e discuta com sua equipe
sobre algumas questões relacionadas ao trabalho que vão realizar, portanto poderia
ocorrer deles optarem por uma avaliação amostral que de acordo com Vianna, esta
seria “aquela que envolve menores custos orçamentários, mas nem sempre é bem
aceita pelo sistema ainda não habituado a esse tipo de avaliação, possivelmente por
falta de uma tradição em pesquisa e estudos dessa natureza”. (1999, p. 18).
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Ou podia-se escolher por uma avaliação censitária que apesar dos
altos custos, pode se traduzir num posicionamento e maior envolvimento político
tendo assim maior repercussão nas unidades escolares.
Pode-se optar também por uma avaliação quantitativa para a
população e, a partir de uma amostra, utilizar métodos qualitativos, como, por
exemplo, um estudo de caso ou um estudo com abordagem antropológica. Ou uma
avaliação qualitativa, para discussão, se considerar que se podem ter dados de
entrevista, anotações de observações, questionários e análise descritivas de dados.
Percebe-se que tanto a avaliação quantitativa como a qualitativa são
fundamentais para direcionar os procedimentos de análise estatística dos
resultados. Um exemplo de metodologia utilizada para estudos de avaliação em
larga escala, é o modelo hierárquico linear que Vianna apresenta a seguir:
A avaliação de sistemas parte de dados sobre sujeitos (alunos), que
depois são agregados por turmas (classes), cujas estatísticas são
reunidas por colégio, que mais tarde são agrupadas por cidade,
município, delegacias (ou superintendências) regionais e, finalmente,
totalizadas para o sistema (Estado). (1999, p. 22).

Este modelo não resolve os problemas, mas representa um grande
esforço na análise de dados. Assim, as decisões seriam em relação à metodologia
implicando numa maior complexidade, visto que os resultados obtidos e aplicados
no cotidiano escolar afetariam beneficamente sobre a rede de ensino.
Não se deve realizar uma avaliação apenas com o intuito de avaliar
níveis sócio-econômicos, níveis de renda ou escolaridade uma vez que a qualidade
da avaliação resulta de uma ação interativa entre escola e família, tendo à avaliação
a importância de estabelecer nexos entre uma e outra variável.
Portanto é preciso que haja investimento, mas apenas investir não
basta sendo necessário avaliar a natureza dos gastos e sua influência no sistema.
Como já foi mencionado, investir na educação não garante alta rentabilidade
educacional, embora apresente ganhos significativos.
Vianna nos revela que:
O próprio sistema de avaliação da escola precisa merecer cuidadoso
exame, considerando que, muitas vezes, suas impropriedades são
responsáveis diretas por altas taxas de repetência e de evasão – o
grande mal de muitos sistemas educacionais, inclusive do brasileiro.
(1999, p. 8).
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Assim, se faz necessário considerar não apenas o processo e o
produto final (rendimento escolar), mas os fatores que não estão diretamente ligados
à escola, mas que, no entanto, influenciam na qualidade da educação. Por isso, a
importância de identificar, analisar e avaliar os níveis de educação do país, a fim de
explicar sua gestão e compreender a ação educativa e pedagógica, se
considerarmos que numa estrutura supostamente democrática, existem problemas
ligados à seletividade social podendo ter grande impacto no processo de ensinoaprendizagem e no rendimento escolar.
Por tudo isto, a avaliação de sistema não deveria se restringir
apenas ao rendimento escolar, visto que é de grande relevância considerar atitudes,
interesses e aptidões. Como propõe Vianna:
A avaliação de um sistema educacional resulta de um conjunto de
ações que não podem ser improvisados. A avaliação tem como infraestrutura uma teoria, que serve de base para orientar a linha de
desenvolvimento da investigação. Ela considera variáveis relativas
ao contexto e à escola, dessa forma, avaliar não é apenas medir o
rendimento escolar, mas está relacionada às variáveis não
diretamente relacionadas à escola, mas que tem importância sobre a
qualidade da educação. (1999, p. 24).

Não há, portanto, um modelo único, no entanto, a avaliação deve
levar em conta as várias relações do contexto escolar e a escola por sua vez tem
como participação o fornecimento de dados que dizem respeito ao processo e ao
produto, conjunto de (rendimento, atitude e interesses), tendo dessa maneira grande
importância sobre a qualidade da educação.
É preciso planejar criticamente num processo contínuo uma
avaliação em larga escala (de sistema), e nunca improvisá-lo, pois não há um
modelo ideal que apresente efetivamente a realidade avaliada. Mas é importante
que não haja dúvidas na compreensão dos resultados e que tenha credibilidade,
dessa forma é possível tomar novos posicionamentos e quem sabe melhorar a
educação.
No item seguinte a abordagem é sobre a importância de planejar
uma avaliação em larga escala.
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3. 2 AVALIAÇÃO EM LARGA ESCALA: A IMPORTÂNCIA DE PLANEJÁ-LA

Para haver uma avaliação de âmbito global, se faz necessário um
planejamento e este por sua vez se fundamenta na teoria dando subsídio à sua
prática. Planejar é importante para identificar questões que são efetivamente
significativas, se terá resultados efetivos ou se será “mais outro projeto de grande
valor científico, apreciado por sua relevância científica e pelo uso de sofisticados
modelos matemáticos, mas que não atinge a comunidade educacional”. (VIANNA,
1999, p. 17). Portanto se não tiver relevância não se pode aperfeiçoar
adequadamente a educação e o ensino.
Ou seja, para implantação de uma avaliação em larga escala, é
preciso que tenha um objetivo, um sentido propriamente dito, visto que existem
várias

concepções

de

avaliação:

avaliação

do

rendimento,

avaliação

do

desempenho, avaliação de cursos, avaliação de instituições e outros tipos possíveis
de avaliação.
Portanto é preciso saber o que se quer realmente avaliar ao aplicar
uma “prova” deste cunho. Se a intenção é para saber o quanto de conhecimento a
sociedade como um todo possui afim de “buscar” resolver as limitações, ou se este
tipo de avaliação (em larga escala) é com o propósito de verificar a qualidade da
educação.
Assim, antes de aplicar uma avaliação que irá avaliar o sistema de
ensino num todo, é preciso se pautar num projeto que irá definir sua viabilidade. Ou
seja, é preciso que haja indagações e que tenham respostas concretas. Questões
como: porque avaliar? Quais os objetivos da avaliação? O que se espera com os
resultados? Qual o público a que se destina? Como será verificado o impacto do
projeto na sociedade? (VIANNA, 1999). Somente assim, uma avaliação de sistema
terá certo fundamento do porque ser aplicada.
Uma avaliação de sistema deveria considerar não apenas as
questões pedagógicas (aquelas ligadas apenas ao conteúdo), mas aos fatores
externos que contribuem ou não para o desenvolvimento educacional. É preciso
conhecer a realidade da comunidade na qual a escola está inserida e tudo aquilo
que pode influenciar no rendimento escolar, lembrando que “a escola, ou mais
especificamente a educação, tem como uma de suas metas preparar os estudantes
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para o mundo da realidade, em que se sobressai como um valor social”. (VIANNA,
1999, p. 4).
Ou seja, deve considerar como mencionado, aspectos que
influenciam no processo da educação, tendo como interesse a valorização da
mesma. Visto que a educação não é apenas um problema de classe média, uma vez
que outros setores sociais menos favorecidos, vêem na educação uma “solução”
para a pobreza tornando-a como condição de um “ascensor social”.
Por isso, ao elaborar uma avaliação que irá verificar aspectos do
sistema de ensino, é necessário considerar a “atitude dos alunos, professores e pais
face à educação, o que possibilita diferentes tipos de cruzamentos”. (p. 5). Desse
modo, podemos dizer que realmente é possível ter resultados reais e concretos
sobre a qualidade da educação no país.
Se não for dado tanto enfoque ao pedagógico, pode-se identificar as
várias interações relacionadas ao mundo maior da própria sociedade tornando a
avaliação um processo educacional importante para todos os envolvidos, sejam
eles, alunos professores e comunidade em geral. A avaliação de sistema vai muito
além dos problemas exclusivamente educacionais, derivando numa abordagem da
universalização da educação a partir de seus resultados.
Por tudo isto é que o planejamento de um projeto de avaliação de
sistema é importante, visto que este se centra no desempenho escolar em sua
amplitude não se restringindo às informações limitadas que não dão respostas
suficientes. É um conjunto que compreende os diferentes aspectos que devem ser
considerados.
No item seguinte, é apresentado questões sobre o currículo e sua
importância na avaliação de sistema.
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3.3 A IMPORTÂNCIA DO CURRÍCULO NA AVALIAÇÃO DE SISTEMA

Porque pensar currículo na avaliação de sistema? Que currículo está
proposto nas avaliações de sistema? Este é um ponto que deve ser observado e
pensado. Este dado tem sido viabilizado nas avaliações de sistema por meio das
Matrizes de Referência, nesta pesquisa estas são utilizadas para compor os itens da
Prova Brasil.
De acordo com Esteves, “a avaliação é feita em função dos objetivos
educacionais contidos no currículo” (1967, p. 148). E ainda, segundo Tyler (1974, p.
150), “a avaliação deve ser contínua e inter-relacionada com o currículo”
Portanto, ao se falar de avaliação de sistema é preciso saber que ela
está intimamente relacionada ao currículo, e temos que saber que este não é
apenas o elenco de disciplinas ou as atividades desenvolvidas na escola, mas sim
“tudo o que a escola faz” e ainda, “o conjunto das atividades nucleares (essenciais)
desenvolvidas pela escola”. (SAVIANI, 1991, p.23).
Desse modo, compreende-se que currículo é tudo o que acontece
na escola, é a organização de tais atividades desenvolvidas, isto é, o papel próprio
que a escola deve desempenhar. Pode-se dizer que “constitui-se ao trabalho
pedagógico no ensino-aprendizagem como os objetivos, conteúdos, estratégias e/ou
metodologias e avaliação, esse todo pedagógico é o currículo”. (POLI, 1999, p.87).
É importante salientar que alguns fatores podem influenciar no
currículo, como por exemplo, os diferentes significados atribuídos pela escola e que
acompanham sua natureza social, bem como as mudanças históricas e os
momentos políticos importantes que influenciam diretamente no currículo. (POLI,
1999, p. 73).
O autor Domingues (1985, p. 21), revela que:
O currículo não pode ser separado da totalidade histórica e social,
deve ser historicamente situado e culturalmente determinado; o
currículo é um ato inevitavelmente político que objetiva a
emancipação das camadas populares; a crise que atinge o campo do
currículo não é conjuntural, ela é profunda e de caráter estrutural.

Com a fala do autor entende-se que o currículo se constitui numa
atividade construída socialmente que, ao longo do tempo, muda suas práticas e
valores dentro da escola. Portanto, o currículo se refere a uma seleção de
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conteúdos, outras vezes a um acervo de conhecimento da sociedade desenvolvido
pela escola com suas influencias culturais, étnicas, políticas, sociais e ideológicas,
refletindo a seu tempo as concepções que o professor tem de educação, do mundo
e da sociedade.
Assim, ao elaborar e aplicar uma avaliação de sistema tem de se
considerar o fato de se pautar num currículo sólido que dará base para o que se
pretende buscar. E o professor tem papel fundamental nesse aspecto como afirma
Vianna: “é obvia a associação positiva entre o papel que o professor tem na
sociedade e o nível de qualidade do sistema educacional”. (1999, p. 7).
Vale ressaltar dentro da história do currículo, um campo de
estratégias de controle social, Apple (1982, p. 116) nos revela que o interesse dos
primeiros a estruturarem o currículo, estava na “preservação do consenso cultural e,
ao mesmo tempo, em destinar os indivíduos ao seu “lugar” adequado numa
sociedade industrial interdependente”.
Com tal fala, é importante lembrar que com a promulgação da Lei
5692/71 oportunizou aos e Estados no Brasil a uniformização do currículo. Os
professores por todo o Brasil passaram por um verdadeiro “treinamento”. Treinar
para repetir igual. Segundo Paulo freire (1980, p. 79):
A educação passa a ser o ato de depositar, no qual os alunos são os
depósitos e o professor aquele que deposita. Em lugar de comunicar,
o professor dá comunicados que os alunos recebem pacientemente,
aprendem e repetem. É a concepção “acumulativa” da educação
(concepção bancária).

Com isso podemos destacar que o professor constitui um papel
fundamental na elaboração de uma avaliação, uma vez que ele está intimamente
ligado ao aluno, isto é, vive numa constante relação interpessoal, assim a
aprendizagem resulta desta interação professor/aluno. Como destaca Vianna, “as
características e a experiência do corpo docente constituem peça chave na
avaliação”. (1999, p. 9).
Ou seja, o professor enquanto responsável por conhecer o aluno,
uma vez que de certo modo está frequentemente em contato com ele, sabe quem
ele é fazendo uma “ponte” entre escola e comunidade, sem se esquecer de se
pautar no currículo interferindo nele para melhor contribuir no trabalho pedagógico.
Desse modo, contribui numa formação crítica do aluno com subsídios teóricos que
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resulta em transformações sociais, pois uma vez que compreenda seu papel se
torna mais provável que não reproduza simplesmente o que o sistema impõe.
Segundo Vianna:
Ao analisar o currículo escolar, ao avaliador cabe o exame cuidadoso
de
seus
objetivos
e
conteúdos
programáticos,
pois,
independentemente da orientação metodológica do pesquisador,
esses aspectos não podem ser ignorados num trabalho que visa a
apontar alternativas para a solução de problemas. Além do mais, o
exame do currículo serve de base para a orientação do avaliador no
seu exame de práticas instrucionais. (1999, p. 10).

Por tudo isto, o currículo deve ser um campo sempre aberto à
discussão, ao debate e à mudança uma vez que, ele se constitui num elemento ao
mesmo tempo integrador e gerador de conflitos e não uma seqüência de conteúdos
desarticulados do aspecto social, cultural e político, pois os conteúdos não são
trabalhados de forma neutra e objetiva, mas são problematizados.
Portanto, as conclusões apuradas nos resultados do currículo sobre
a natureza e o valor dos objetivos perseguidos e avaliados, “constituem hipóteses
suficientemente fundamentadas para a indagação sistemática sobre os ingredientes
dos autênticos resultados” (RODRIGUES, 1993, p. 92).
No capítulo seguinte, é apresentado o que é a Prova Brasil e suas
implicações.
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4 PROVA/BRASIL

De acordo com o INEP (2009), a Prova Brasil é uma avaliação de
caráter diagnóstico, em larga escala, desenvolvidas pelo Inep/MEC, que objetivam
avaliar a qualidade do ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir
de testes padronizados e questionários socioeconômicos.
A Prova Brasil foi criada em 2005, a partir da necessidade de se
tornar a avaliação mais detalhada, em complemento à avaliação já feita pelo Saeb.
Por ser censitária, ela expande o alcance dos resultados, porque oferece dados não
apenas para o Brasil e unidades da Federação, mas também para cada município e
escola participante. A Prova Brasil avalia todos os estudantes da rede pública
urbana de ensino, de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental.
A partir das informações do Saeb e da Prova Brasil, o MEC e as
secretarias estaduais e municipais de Educação podem definir ações voltadas ao
aprimoramento da qualidade da educação no país e a redução das desigualdades
existentes, promovendo, por exemplo, a correção de distorções e debilidades
identificadas e direcionando seus recursos técnicos e financeiros para áreas
identificadas como prioritárias.
As médias de desempenho nessas avaliações também subsidiam o
cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), ao lado das taxas
de aprovação nessas esferas. Além disto, os dados também estão disponíveis a
toda a sociedade que, a partir dos resultados, pode acompanhar as políticas
implementadas pelas diferentes esferas de governo. No caso da Prova Brasil ainda
pode ser observado o desempenho específico das escolas públicas urbanas do
País. (INEP, 2009).
Os dados dessas avaliações são comparáveis ao longo do tempo,
ou seja, pode-se acompanhar a evolução dos desempenhos das escolas, das redes
e do sistema como um todo.
De acordo com o INEP (2009), a Prova Brasil/2005 foi realizada em
5.387 municípios de todas as unidades da Federação, avaliando 3.392.880 alunos
de 4ª e 8ª séries do ensino fundamental, distribuídos em 125.852 turmas de 40.962
escolas públicas urbanas com mais de 30 alunos matriculados na série avaliada.
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Na Prova, os estudantes respondem a itens (questões) de Língua
Portuguesa, com foco em leitura, e Matemática, com foco na resolução de
problemas. No questionário socioeconômico, os estudantes fornecem informações
sobre fatores de contexto que podem estar associados ao desempenho.
Conforme o Inep (2009), a Prova é elaborada a partir de Matrizes de
Referência, um documento onde estão descritas as habilidades a serem avaliadas e
as orientações para a elaboração das questões. Essas matrizes reúnem o conteúdo
a ser avaliado em cada disciplina e série.
Os resultados da Prova Brasil são apresentados por uma escala de
desempenho por área de conhecimento, constituída por níveis designados por
numerais. Na escala de Língua Portuguesa existe nove níveis para explicar o
desempenho dos alunos de 125, 150, sucessivamente até o nível 350 variando de
25 em 25 pontos. A escala de matemática é composta por dez níveis que vão dos
125 aos 375 pontos. Que também tem variação de 25 em 25 pontos. Sendo também
o desempenho dos alunos apresentados de forma numérica.
Pela localização numérica nas escalas é possível saber quais
habilidades os alunos já construíram, quais estão desenvolvendo e aquelas a serem
alcançadas. No entanto não é esperado dos alunos de 4ª série o alcance dos níveis
finais da escala, pois estes representam habilidades desenvolvidas ao longo do
percurso do ensino fundamental.
Em Matemática, os testes constituem-se principalmente, por
situações que requerem a resolução de problemas, sendo avaliadas habilidades
referentes à: Espaço e Forma; Grandezas e Medidas; Números e Operações;
Tratamento da Informação.
Após a compreensão da especificidade da avaliação em larga escala
(Prova Brasil), é importante fazer análise dos resultados obtidos, comparando com a
Proposta Curricular e com a Matriz de Referência, esta que é o foco do próximo
capítulo.
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5 ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PROVA BRASIL/2005

O resultado da Prova Brasil com relação à escola analisada foi
apresentado por meio de uma escala de desempenho (anexo A – desempenho da
escola).
A análise dos conteúdos acertados pelos alunos se fez através das
Matrizes de Referência (MR) e da Proposta Curricular do Município de Londrina
(PCML). O desempenho de cada escola na Prova Brasil foi apresentado em uma
escala de desempenho por disciplina, composta por níveis designados por numerais.
As habilidades avaliadas estão organizadas em 10 níveis, a partir de
125 a 350 pontos, com intervalos de 25 pontos entre dois níveis consecutivos.
O desempenho dos alunos também foi apresentado de forma
numérica. Como os números indicam apenas uma posição na escala, fez-se
necessário uma interpretação pedagógica dos resultados, descrevendo em cada
nível o grupo de habilidades que os alunos demonstraram ter desenvolvido
respondendo as provas, atribuindo-se, assim um significado aos dados.
Cada nível é constituído pelas habilidades neles descritas, somadas
as habilidades constantes nos níveis anteriores, conseqüentemente, os níveis finais
da escala são compostos pelas mais altas habilidades previstas nas matrizes e que
os alunos conseguem apresentar ao responder as provas.
Pela localização numérica do desempenho da escala, é possível
saber quais habilidades os alunos já construíram, quais estão desenvolvendo e
aquelas a serem alcançadas.
É necessário ressaltar que não é esperado dos alunos da 4ª série o
alcance dos níveis finais da escala, pois estes representam as habilidades
desenvolvidas ao longo de todo o percurso do ensino fundamental.
É apresentado para as escolas juntamente com o relatório de
desempenho de cada uma, a média dos resultados em escalas nacionais, estaduais
e municipais.
O Brasil teve uma média de desempenho, com relação às escolas
municipais, de 178,66 pontos, o Estado do Paraná obteve uma média de 191,03
pontos entre as escolas municipais. O Município de Londrina apresentou uma média
de 198,99.
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A escola analisada nesta pesquisa apresentou média acima de
todas as calculadas em níveis nacionais, estaduais e municipais. A Escola Municipal
Bartolomeu de Gusmão obteve uma média de 237,33.
A análise foi realizada levando em consideração três documentos: a
Matrizes de Referência, a Proposta Curricular do Município de Londrina e o
resultado da PROVA BRASIL/2005.
São apresentados nos quadros a seguir os conteúdos presentes em
cada documento acima citado, separados pelos temas: espaço e forma (quadro 1),
grandezas e medidas (quadro 2), números e operações (quadro 3) e tratamento da
informação (quadro 4).
Espaço e Forma
Matriz de Referência

Proposta Curricular do
Município de Londrina
• Noções topológicas.
• Semelhanças e diferenças.
• Composição e decomposição
de figuras tridimensionais
• Simetria.
• Planificações.
• Polígonos.
• Círculo.
• Características de figuras
planas.
• Composição e decomposição
de figuras planas.
• Ampliação e redução de
figuras planas.
• Pontos de referência.

• Identificar
a
localização
/movimentação de objeto em
mapas,
croquis
e
outras
representações gráficas.
• Identificar propriedades comuns
e diferenças entre poliedros e
corpos redondos, relacionando
figuras tridimensionais com suas
planificações.
• Identificar propriedades comuns
e
diferenças
entre
figuras
bidimensionais pelo número de
lados, pelos tipos de ângulos.
• Identificar
quadriláteros
observando as posições relativas
entre seus lados (paralelos,
concorrentes, perpendiculares).
• Reconhecer a conservação ou
modificação de medidas dos
lados, do perímetro, da área em
ampliação e /ou redução de
figuras poligonais usando malhas
quadriculadas.
Fonte: Brasil, 2008; Londrina, 2001; Inep, 2009 (compilados pela autora)

Resultados da Prova
Brasil/2005
• Identificam a localização
(lateralidade)
ou
a
movimentação de objeto,
tomando como referência a
própria posição.
• Identificam figuras planas
pelos lados e pelo ângulo
reto.
• Identificam localização ou
movimentação de objetos
em representações gráficas,
com base em referencial
diferente da própria posição.
• Identificam propriedades
comuns e diferenças entre
sólidos
geométricos
(numero de faces)
• Identificam quadriláteros.

Quadro 1 - Espaço e Forma
No que consiste ao conteúdo espaço e forma, é possível perceber
através da análise que os alunos tiveram acertos em todos os requisitos. Entretanto,
percebe-se que alguns conteúdos que estão presentes na MR não se encontram na
PC, como é o caso do conteúdo, reconhecer conservação ou modificação de
medidas dos lados, do perímetro, da área em ampliação e/ou redução de figuras
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poligonais usando malhas quadriculadas, pelo documento da Matriz de Referência,
com relação a PC.
Desse modo, é relevante destacar a importância dos conteúdos
relacionados ao conteúdo apresentado. De acordo com Maia (2000, p. 26), o estudo
da geometria é importante, pois “é considerada como um conteúdo de ensino que se
situa entre a matemática concreta e a matemática abstrata”. Ou seja, entende-se a
geometria enquanto possibilidade da passagem do mundo concreto ao pensamento
abstrato.
E ainda, Smole (1996, p. 107), destaca a importância do ensino de
espaço e forma no que consiste “as tarefas relacionadas à arte, à música, à
matemática, à leitura de mapas e ao desenvolvimento da leitura e da escrita”.
Assim, é importante destacar a relevância do tema na formação
matemática das crianças, refletindo sobre o interesse permanente com as formas
nas ações humanas.
A seguir o Quadro 2 apresenta os resultados sobre o conteúdo
Grandezas e Medidas:
Grandezas e Medidas
Matriz de Referência
• Estimar
a
medida
de
grandezas
utilizando
unidades
de
medida
convencionais ou não.
• Resolver
problemas
significativos
utilizando
unidades
de
medida
padronizadas
como
km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.
• Estabelecer relações entre
unidades de medida de
tempo.
• Estabelecer relações entre o
horário de início e término e
/ou o intervalo da duração
de
um
evento
ou
acontecimento.
• Num problema, estabelecer
trocas entre cédulas e
moedas
do
sistema
monetário brasileiro, em
função de seus valores.
• Resolver
problema
envolvendo o cálculo do
perímetro de figuras planas,
desenhadas em malhas

Proposta Curricular do
Município de Londrina
• Instrumentos de medida.
• Comparação de grandezas.
• Medidas de comprimento.
• Medidas de massa.
• Medidas de capacidade.
• Medidas de tempo.
• Medidas de valor.
• Medidas agrárias.
• Perímetros e áreas.
• Noções de escalas.

Resultados da Prova
Brasil/2005
• Resolvem
problemas
de
calculo de área com base na
contagem das unidades de
uma malha quadriculada.
• Resolvem
problemas
envolvendo
adição
ou
subtração,
estabelecendo
relação
entre
diferentes
unidades
monetárias
(representando um mesmo
valor ou numa situação de
troca,
incluindo
a
representação dos valores por
numerais decimais).
• Lêem horas e minutos em
relógio digital e calculam
operações
envolvendo
intervalos de tempo;
• Reconhecem a representação
decimal
de
medida
de
comprimento
(cm)
e
identificam sua localização na
reta numérica;
• Resolvem
problemas
relacionando
diferentes
unidades de uma mesma
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quadriculadas.
• Resolver
problema
envolvendo o cálculo ou
estimativa de áreas de
figuras planas, desenhadas
em malhas quadriculadas.

medida para calculo de
intervalos (dias e semanas,
horas e minutos) e de
comprimento (m e cm).
• Estimam
medida
de
comprimento
usando
unidades convencionais e
não-convencionais;
• Estabelecem relações entre
medidas de tempo (horas,
dias, semanas), e, efetuam
cálculos
utilizando
as
operações a partir delas;
• Lêem horas em relógios de
ponteiros,
em
situação
simples;
• Identificam
os
lados
e,
conhecendo suas medidas,
calculam a extensão do
contorno de uma figura
poligonal dada em uma malha
quadriculada.
• Comparam e calculam áreas
de figuras poligonais em
malhas quadriculadas.
• Resolvem
problemas
envolvendo conversão de kg
para g ou relacionando
diferentes
unidades
de
medida
de
tempo
(mês/trimestre/ano);
• Resolvem
problemas
de
trocas
de
unidades
monetárias,
envolvendo
numero maior de cédulas e
em
situações
menos
familiares.
Fonte: Brasil, 2008; Londrina, 2001; Inep, 2009 (compilados pela autora)

Quadro 2 - Grandezas e Medidas
Com relação à análise feita aos conteúdos Grandezas e Medidas,
apresentado pelo Quadro 2, pode-se perceber que a quantidade de acertos dos
alunos foi bastante significativa e que atingiram os objetivos que foram estabelecidos
na MR. Inclusive pode-se notar que apareceram nos acertos da Prova Brasil itens
propostos também pela PC como problemas envolvendo medidas de capacidade,
medidas de comprimento, dentre outros.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, por exemplo, evidenciam a
necessidade do trabalho com esse tema no ensino fundamental:
Nas situações cotidianamente vivenciadas pelos alunos, a existência
de grandezas de naturezas diversas e a freqüente necessidade de
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estabelecer comparação entre elas, ou seja, de medi-las, justificam a
necessidade do trabalho com este conteúdo (BRASIL, 1997, p.
129).

Com isso, a idéia de grandeza é considerada uma das mais básicas
no conhecimento humano, portanto sendo muito relevante.
A seguir, é apresentada a análise referente aos conteúdos números
e operações.
Números e Operações
Matriz de Referência
• Reconhecer
e
utilizar
características do sistema
de numeração decimal, tais
como
agrupamentos
e
trocas na base 10 e
princípio
do
valor
posicional.
• Identificar a localização de
números naturais na reta
numérica.
• Reconhecer
a
decomposição de números
naturais nas suas diversas
ordens.
• Reconhecer a composição
e a decomposição de
números naturais em sua
forma polinomial.
• Calcular o resultado de uma
adição ou subtração de
números naturais.
• Calcular o resultado de uma
multiplicação ou divisão de
números naturais.
• Resolver problema com
números
naturais,
envolvendo
diferentes
significados da adição ou
subtração: juntar, alteração
de
um
estado
inicial
(positiva
ou
negativa),
comparação e mais de uma
transformação (positiva ou
negativa).
• Resolver problema com
números
naturais,
envolvendo
diferentes
significados
da
multiplicação ou divisão:
multiplicação comparativa,
idéia de proporcionalidade,
configuração retangular e
combinatória.
• Identificar
diferentes

Proposta Curricular do
Município de Londrina
•Sistema
de
Numeração
Decimal.
•Classificação,
comparação,
seqüência.
•Ordenação e seriação.
•Agrupamento, reagrupamento
e troca
•O trabalho com números de
qualquer ordem.
•Operações
com
números
naturais
de
forma
contextualizada
•Números Racionais: frações e
decimais.
•Conceito e representação das
frações e decimais com
materiais manipuláveis.
•Forma fracionária (leitura e
representação,
frações
próprias e impróprias, frações
equivalentes e operações
fracionárias com o mesmo
denominador
e
com
denominadores
diferentes
sem uso do mínimo múltiplo
comum - MMC).
•Operações
com
números
decimais
de
forma
contextualizada.
•Porcentagem.
•Números Romanos.

Resultados da Prova
Brasil/2005
• Calculam
adição
com
números naturais de três
algarismos, com reserva;
• Reconhecem
o
valor
posicional dos algarismos
em números naturais;
• Localizam números naturais
(informados)
na
reta
numérica;
• Calculam o resultado de
uma
subtração
com
números
de
até
três
algarismos, com reserva;
• Reconhecem a escrita por
extenso
de
números
naturais
e
a
sua
composição;
• Decomposição em dezenas
e unidades, considerando o
seu valor posicional na base
decimal;
• Efetuam multiplicação com
reserva,
tendo
por
multiplicador um número
com um algarismo;
• Resolvem
problemas
envolvendo
soma
de
números
naturais
ou
racionais na forma decimal,
constituídos pelo mesmo
número de casas decimais e
por até três algarismos.
• Calculam
resultado
de
subtrações mais complexas
com números naturais de
quatro algarismos e com
reserva;
• Efetuam multiplicações com
números de dois algarismos
e divisões exatas por
números de um algarismo.
• Calculam
divisão
com
divisor de duas ordens;
• Resolvem uma divisão exata
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representações
de
um
mesmo número racional.
• Identificar a localização de
números
racionais
representados na forma
decimal na reta numérica.
• Resolver
problema
utilizando a escrita decimal
de cédulas e moedas do
sistema
monetário
brasileiro.
• Identificar
fração
como
representação que pode
estar associada a diferentes
significados.
• Resolver problema com
números
racionais
expressos na forma decimal
envolvendo
diferentes
significados da adição ou
subtração.
• Resolver
problema
envolvendo
noções
de
porcentagem (25%, 50%,
100%).

por
número
de
dois
algarismos
e
uma
multiplicação cujos fatores
são números de dois
algarismos;
• Reconhecem
a
representação numérica de
uma fração com o apoio de
representação gráfica;
• Resolvem uma divisão exata
por
número
de
dois
algarismos
e
uma
multiplicação cujos fatores
são números de dois
algarismos;
• Reconhecem
a
representação numérica de
uma fração com o apoio de
representação gráfica;
• Resolvem
problemas
utilizando a multiplicação
reconhecendo que o número
não se altera ao multiplicálo; e envolvendo mais de
uma operação.

Fonte: Brasil, 2008; Londrina, 2001; Inep, 2009 (compilados pela autora)

Quadro 3 - Números e Operações
De acordo com a análise do Quadro 3 pode-se perceber que alguns
itens propostos pela MR não foram acertados na Prova Brasil pelos alunos das
escolas estudadas. Entre eles estão: resolver problema com números naturais,
envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão; multiplicação
comparativa, idéia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória;
resolver problema utilizando a escrita decimal de cédulas e moedas do sistema
monetário brasileiro; resolver problema com números racionais expressos na forma
decimal envolvendo diferentes significados da adição ou subtração e resolver
problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%).
De acordo com Filho e Gurgel (2002, p. 46), no que consiste a noção
de números é importante que as crianças compreendam este conhecimento inicial
uma vez que “elas chegam à escola trazendo consigo muitas noções matemáticas
informais que provêm da família e seus entornos sociais e adquirem o conceito de
número num processo muito lento nesta fase”.
Desse modo, é necessário apresentar aos alunos a noção de
números de forma que eles identifiquem no seu cotidiano, sendo significativo.
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No que diz respeito ao conhecimento sobre operações, este tem por
objetivos “levar os alunos a analisar, interpretar, resolver e formular situações
problema, compreendendo alguns dos significados das operações, em especial da
adição e da subtração”. (FILHO; GURGEL, 2002, p. 47).
Assim, o reconhecimento de que diferentes situações problema
podem ser resolvidas por uma única operação e de que diferentes operações podem
resolver um mesmo problema, é fundamental.
De acordo com Nunes & Bryant (1997),
a multiplicação e a divisão são operações complexas. Isso significa
dizer que essas operações não podem ser reduzidas a simples
operações que devam ser ensinadas às crianças logo após o ensino
da adição e da subtração, porque existe uma série de sentidos de
números novos a serem aprendidos - proporções, fatores escalares e
funcionais e novos tipos de relações representadas por números - o
que requer transformação qualitativa no raciocínio das crianças, de
forma que elas saibam como e em quais situações devem efetuar a
multiplicação e a divisão.

Estes conteúdos são valorizados no ensino fundamental, porém na
escala de proficiência indicam que os alunos têm dificuldades com operações.
No quadro seguinte, é analisado o conteúdo Tratamento da
Informação.
Tratamento da informação
Matriz de Referência
• Ler informações e dados
apresentados em tabelas.
• Ler informações e dados
apresentados em gráficos
(particularmente em gráficos
de colunas).

Proposta Curricular do
Município de Londrina
•Leitura e interpretação de
textos.
•Coleta de dados.
•Listas
•Tabelas
•Legendas
•Diagramas
•Gráficos de barras.
•Gráficos de segmentos de reta.
•Gráfico de setores circulares.
•Produção de textos.
•Probabilidade em problemas
simples.

Resultados da Prova
Brasil/2005
• Lêem
informações
em
tabela de coluna única; e
• Lêem
informações
em
tabelas de dupla entrada
• Localizam informações em
gráficos
de
colunas
duplas;
• Conseguem ler gráficos de
setores;

Fonte: Brasil, 2008; Londrina, 2001; Inep, 2009 (compilados pela autora)
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Quadro 4 - Tratamento da Informação
Analisando o quadro sobre os conteúdos de Tratamento da
Informação, percebe-se que os alunos corresponderam muito bem ao que foi
colocado na MR, assim como os conteúdos propostos pela PC. A partir do resultado
obtido na Prova/Brasil 2005, pode-se concluir que os alunos estão aptos a
interpretar tabelas e representações presentes em seu dia-a-dia.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais propõem a introdução do
tópico Tratamento da Informação desde o 1º ciclo do ensino fundamental, portanto,
vale destacar sua importância que de acordo com Rosso: “no tratamento da
informação é importante operar e interpretar, estabelecer relações, fazer
transformações, mantendo constante o princípio da lógica” (2004, p.92).
Desse modo, além de construir gráficos e tabelas, é importante que
o aluno aprenda a ler e interpretá-los, uma vez que eles aparecem em jornais,
revistas, livros didáticos de outras disciplinas e na televisão.
Portanto, “falar sobre matemática é saber escrever textos relatando
e/ou comunicando resultados, usando ao mesmo tempo elementos da língua
materna e alguns símbolos matemáticos” (FILHO; GURGEL, 2002, p. 49). Entendese que essas são atividades importantes para que a linguagem matemática não
funcione como um código indecifrável para os alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa discute um assunto muito importante visto que é um
tema atual e relevante no que consiste a avaliação de sistema e o ensino de
matemática, uma vez que, vive-se no Brasil um momento de grandes discussões em
torno da avaliação educacional.
Esta atitude do pensar educacional a partir da avaliação tem
mobilizado os pesquisadores e agências financiadoras, influenciando as políticas
públicas, portanto, busca-se na educação, uma maneira de mobilizar professores e a
comunidade em geral sobre a importância da avaliação.
Entretanto, a avaliação em si não possui eficiência se não houver
análise sobre os resultados e para que tal aconteça se faz necessário sair de uma
visão conservadora de avaliação como forma de controle, para uma avaliação como
processo de buscas, de caminhos para mudanças e transformações na educação.
De acordo com Perrenoud, a avaliação hoje em dia ainda oscila
entre as lógicas de seleção ou aprendizagem dos alunos. Ou seja, os governos e os
professores permanecem muitas vezes,
paralisados pela crise econômica, pela fragilidade da maioria no
poder, pelas contradições internas das burocracias escolares, pelos
conservadorismos de todo o tipo e por tudo que mantém uma
distância entre os ideais declarados e a realidade dos sistemas
educativos. (1999, p. 238)

Assim, é possível perceber que o problema central da avaliação,
portanto, é o seu uso como instrumento de discriminação e seleção social. Na
medida em que assume, no âmbito da escola, a tarefa de separar os “aptos” dos
“inaptos”, os “capazes” dos “incapazes”. “Além disso, cumpre a função de legitimar o
sistema dominante”. (Vasconcellos C, 1994, p. 28).
Por tudo isto é necessário que antes de mudar o sistema de
avaliação a escola precisa pensar bem, pois, se de fato ele melhorar, vai causar
desemprego para muita gente que sobrevive do estrago que a nota faz nos alunos:
professores particulares, empresas de aula de reforço, clínicas de recuperação,
psicólogos, psicopedagogos, etc. (Vasconcellos C., 1994, p. 18).
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Portanto, compreende-se que uma avaliação em larga escala
adquire relevância na medida em que oferece informações significativas relativas ao
funcionamento de toda uma rede de ensino possibilitando que sejam tomadas
medidas adequadas em diferentes direções, seja na estrutura física da escola ou na
formação continuada de professores.
Vale lembrar que esta pesquisa não se restringe apenas a esta
leitura sendo possível ampliar o leque de análise para outras escolas com resultados
abaixo da escala indicada.
Enfim, a importância desta pesquisa se deve ao fato de a escola
poder discutir estes resultados com todos os atores sociais envolvidos no processo
avaliativo (alunos, professores, pais e comunidade em geral).
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42

Anexo A
Resultado da Escola Municipal Bartolomeu de Gusmão na Prova Brasil
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Anexo B
Proposta Curricular do Município de Londrina
Espaço e Forma
• Noções topológicas.
• Semelhanças e diferenças.
• Composição e decomposição de figuras tridimensionais
• Simetria.
• Planificações.
• Polígonos.
• Círculo.
• Características de figuras planas.
• Composição e decomposição de figuras planas.
• Ampliação e redução de figuras planas.
• Pontos de referência.
Grandezas e Medidas
• Instrumentos de medida.
• Comparação de grandezas.
• Medidas de comprimento.
• Medidas de massa.
• Medidas de capacidade.
• Medidas de tempo.
• Medidas de valor.
• Medidas agrárias.
• Perímetros e áreas.
• Noções de escalas
Números e operações
• Sistema de Numeração Decimal.
• Classificação, comparação, seqüência.
• Ordenação e seriação.
• Agrupamento, reagrupamento e troca
• O trabalho com números de qualquer ordem.
• Operações com números naturais de forma contextualizada
• Números Racionais: frações e decimais.
• Conceito e representação das frações e decimais com materiais manipuláveis.
• Forma fracionária (leitura e representação, frações próprias e impróprias, frações
equivalentes e operações fracionárias com o mesmo denominador e com
denominadores diferentes sem uso do mínimo múltiplo comum - MMC).
• Operações com números decimais de forma contextualizada.
• Porcentagem.
• Números Romanos.
Tratamento da informação
•
Leitura e interpretação de textos.
•
Coleta de dados.

45

•
•
•
•
•
•
•
•

Listas
Legendas
Diagramas
Gráficos de barras.
Gráficos de segmentos de reta.
Gráfico de setores circulares.
Produção de textos.
Probabilidade em problemas simples.

Fonte: LONDRINA, Princípios Filosóficos - Pedagógicos. Secretaria Municipal de
Educação de Londrina. Londrina, 2001.
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ANEXO C
Matrizes de Referência (Prova Brasil)
Matemática
Matriz de Referência de Matemática - Saeb / Prova Brasil - Temas e Descritores
4ª Série do Ensino Fundamental
* Clique em cada tema para obter mais informações.
Tema I. Espaço e Forma
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 quadriculadas.
Tema II. Grandezas e Medidas
D6 – Estimar a medida de grandezas utilizando unidades de medida 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 do perímetro de figuras planas, desenhadas
em malhas quadriculadas.
D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo ou estimativa de áreas de figuras planas,
desenhadas em malhas quadriculadas.
Tema III. Números e Operações /Álgebra e Funções
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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 problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da
adição ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação
e mais de uma transformação (positiva ou negativa).
D20 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da
multiplicação ou divisão: multiplicação comparativa, idéia 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 problema com números racionais expressos na forma decimal envolvendo
diferentes significados da adição ou subtração.
D26 – Resolver problema envolvendo noções de porcentagem (25%, 50%, 100%).
Tema IV. Tratamento da Informação
D27 – Ler informações e dados apresentados em tabelas.
D28 – Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de
colunas).

http://www.oei.es/provabrasil.htm
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ANEXO D
Escala de Habilidades da Prova Brasil

Nível
125

150

175

200

Descrição dos Níveis da Escala
• Neste nível, os alunos da 4ª e da 8ª séries resolvem problemas de
cálculo de área com base na contagem das unidades de uma malha
quadriculada e, apoiados em representações gráficas, reconhecem a
quarta parte de um todo.
Os alunos da 4ª e da 8ª séries são capazes de:
• resolver problemas envolvendo adição ou subtração, estabelecendo
relação entre diferentes unidades monetárias (representando um
mesmo valor ou numa situação de troca, incluindo a representação
dos valores por numerais decimais);
• calcular adição com números naturais de três algarismos, com
reserva;
• reconhecer o valor posicional dos algarismos em números naturais;
• localizar números naturais (informados) na reta numérica;
• ler informações em tabela de coluna única; e
• identificar quadriláteros.
Os alunos das duas séries, neste nível:
• identificam a localização (lateralidade) ou a movimentação de
objeto, tomando
como referência a própria posição;
• identificam figuras planas pelos lados e pelo ângulo reto;
• lêem horas e minutos em relógio digital e calculam operações
envolvendo
intervalos de tempo;
• calculam o resultado de uma subtração com números de até três
algarismos, com reserva;
• reconhecem a representação decimal de medida de comprimento
(cm) e
identificam sua localização na reta numérica;
• reconhecem a escrita por extenso de números naturais e a sua
composição e
decomposição em dezenas e unidades, considerando o seu valor
posicional na
base decimal;
• efetuam multiplicação com reserva, tendo por multiplicador um
número com um
algarismo;
• lêem informações em tabelas de dupla entrada;
• resolvem problemas:
o relacionando diferentes unidades de uma mesma medida para
cálculo de
intervalos (dias e semanas, horas e minutos) e de comprimento (m e
cm); e
o envolvendo soma de números naturais ou racionais na forma
decimal, constituídos pelo mesmo número de casas decimais e por
até três algarismos.
Além das habilidades descritas anteriormente, os alunos das duas
séries:
• identificam localização ou movimentação de objetos em
representações gráficas, com base em referencial diferente da
própria posição;
• estimam medida de comprimento usando unidades convencionais e
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não convencionais;
• interpretam dados num gráfico de colunas por meio da leitura de
valores no eixo vertical;
• estabelecem relações entre medidas de tempo (horas, dias,
semanas), e, efetuam cálculos utilizando as operações a partir delas;
• lêem horas em relógios de ponteiros, em situação simples;
• calculam resultado de subtrações mais complexas com números
naturais de quatro algarismos e com reserva; e
• efetuam multiplicações com números de dois algarismos e divisões
exatas por
números de um algarismo.
Os alunos da 8ª série ainda são capazes de:
• localizar pontos usando coordenadas em um referencial
quadriculado;
• identificar dados em uma lista de alternativas, utilizando-os na
resolução de
problemas, relacionando informações apresentadas em gráfico e
tabela; e
• resolvem problemas simples envolvendo as operações, usando
dados
apresentados em gráficos ou tabelas, inclusive com duas entradas.
Os alunos da 4ª e da 8ª séries:
• calculam divisão com divisor de duas ordens;
• identificam os lados e, conhecendo suas medidas, calculam a
extensão do
contorno de uma figura poligonal dada em uma malha quadriculada;
• identificam propriedades comuns e diferenças entre sólidos
geométricos (número de faces);
• comparam e calculam áreas de figuras poligonais em malhas
quadriculadas;
• resolvem uma divisão exata por número de dois algarismos e uma
multiplicação cujos fatores são números de dois algarismos;
• reconhecem a representação numérica de uma fração com o apoio
de
representação gráfica;
• localizam informações em gráficos de colunas duplas;
• conseguem ler gráficos de setores;
• resolvem problemas:
o envolvendo conversão de kg para g ou relacionando diferentes
unidades de medida de tempo (mês/trimestre/ano);
o de trocas de unidades monetárias, envolvendo número maior de
cédulas e em situações menos familiares;
o utilizando a multiplicação e reconhecendo que um número não se
altera ao multiplicá-lo por um; e
o envolvendo mais de uma operação.
Os alunos da 8ª série, ainda:
• identificam quadriláteros pelas características de seus lados e
ângulos;
• calculam o perímetro de figuras sem o apoio de malhas
quadriculadas;
• identificam gráfico de colunas que corresponde a uma tabela com
números positivos e negativos; e
• conseguem localizar dados em tabelas de múltiplas entradas.
Os alunos das duas séries:
• calculam expressão numérica (soma e subtração), envolvendo o
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uso de parênteses e colchetes;
• identificam algumas características de quadriláteros relativas aos
lados e ângulos;
• reconhecem a modificação sofrida no valor de um número quando
um algarismo é alterado e resolvem problemas de composição ou
decomposição mais complexos do que nos níveis anteriores;
• reconhecem a invariância da diferença em situação-problema;
• comparam números racionais na forma decimal, no caso de terem
diferentes partes inteiras, e calculam porcentagens simples;
• localizam números racionais na forma decimal na reta numérica;
• reconhecem o gráfico de colunas correspondente a dados
apresentados de forma textual;
• identificam o gráfico de colunas correspondente a um gráfico de
setores; e
• resolvem problemas:
o realizando cálculo de conversão de medidas: de tempo (dias/anos),
de
temperatura (identificando sua representação numérica na forma
decimal); comprimento (m/km) e de capacidade (ml/L); e
o de soma, envolvendo combinações, e de multiplicação, envolvendo
configuração retangular em situações contextualizadas.
Os alunos da 8ª série ainda:
• associam uma trajetória representada em um mapa à sua descrição
textual;
• localizam números inteiros e números racionais, positivos e
negativos, na forma
decimal, na reta numérica;
• resolvem problemas de contagem em uma disposição retangular
envolvendo
mais de uma operação;
• identificam a planificação de um cubo em situação contextualizada;
• reconhecem e aplicam em situações simples o conceito de
porcentagem; e
• reconhecem e efetuam cálculos com ângulos retos e não-retos.
Os alunos das duas séries:
• identificam as posições dos lados de quadriláteros (paralelismo);
• estabelecem relação entre frações próprias e impróprias e as suas
representações na forma decimal, assim como localizam-nas na reta
numérica;
• identificam poliedros e corpos redondos, relacionando-os às suas
planificações;
• resolvem problemas:
o utilizando multiplicação e divisão, em situação combinatória;
o de soma e subtração de números racionais (decimais) na forma do
sistema monetário brasileiro, em situações complexas;
o estimando medidas de grandezas, utilizando unidades
convencionais (L).
Na 8ª série:
• efetuam cálculos de números inteiros positivos que requerem o
reconhecimento do algoritmo da divisão inexata;
• identificam fração como parte de um todo, sem apoio da figura;
• calculam o valor numérico de uma expressão algébrica, incluindo
potenciação;
• identificam a localização aproximada de números inteiros não
ordenados, em uma reta onde a escala não é unitária; e
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• solucionam problemas de cálculo de área com base em informações
sobre os ângulos de uma figura.
Os alunos da 4ª e da 8ª séries resolvem problemas:
• identificando a localização (requerendo o uso das definições
relacionadas ao conceito de lateralidade) de um objeto, tendo por
referência pontos com posição oposta à sua e envolvendo
combinações;
• realizando conversão e soma de medidas de comprimento e massa
(m/km e g/kg);
• identificando mais de uma forma de representar numericamente
uma mesma fração e reconhecem frações equivalentes;
• identificando um número natural (não informado), relacionando-o a
uma demarcação na reta numérica;
• reconhecendo um quadrado fora da posição usual; e
• identificando elementos de figuras tridimensionais.
Na 8ª série, os alunos ainda:
• avaliam distâncias horizontais e verticais em um croqui, usando uma
escala gráfica dada por uma malha quadriculada, reconhecendo o
paralelismo entre retas;
• são capazes de contar blocos em um empilhamento representado
graficamente e sabem que, em figuras obtidas por ampliação ou
redução, os ângulos não se alteram.
• calculam o volume de sólidos a partir da medida de suas arestas;
• ordenam e comparam números inteiros negativos e localizam
números decimais negativos com o apoio da reta numérica;
• conseguem transformar fração em porcentagem e vice-versa;
• identificam a equação do primeiro grau adequada para a solução de
um problema;
• solucionam problemas:
o envolvendo propriedades dos polígonos regulares inscritos
(hexágono), para calcular o seu perímetro;
o envolvendo porcentagens diversas e suas representações na forma
decimal; e
o envolvendo o cálculo de grandezas diretamente proporcionais e a
soma de números inteiros.
Neste nível, os alunos da 8ª série resolvem problemas:
• calculando ampliação, redução ou conservação da medida
(informada inicialmente) de ângulos, lados e área de figuras planas;
• localizando pontos em um referencial cartesiano;
• de cálculo numérico de uma expressão algébrica em sua forma
fracionária;
• envolvendo variação proporcional entre mais de duas grandezas;
• envolvendo porcentagens diversas e suas representações na forma
fracionária
(incluindo noção de juros simples e lucro); e
• de adição e multiplicação, envolvendo a identificação de um sistema
de equações do primeiro grau com duas variáveis.
Além disso:
• classificam ângulos em agudos, retos ou obtusos de acordo com
suas medidas em graus;
• realizam operações, estabelecendo relações e utilizando os
elementos de um círculo ou circunferência (raio, diâmetro, corda);
• reconhecem as diferentes representações decimais de um número
fracionário,
identificando suas ordens (décimos, centésimos, milésimos);
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• identificam a inequação do primeiro grau adequada para a solução
de um problema;
• calculam expressões numéricas com números inteiros e decimais
positivos e
negativos;
• solucionam problemas em que a razão de semelhança entre
polígonos é dada, por exemplo, em representações gráficas
envolvendo o uso de escalas;
• efetuam cálculos de raízes quadradas e identificam o intervalo
numérico em que se encontra uma raiz quadrada não-exata;
• efetuam arredondamento de decimais;
• lêem informações fornecidas em gráficos envolvendo regiões do
plano cartesiano; e
• analisam gráficos de colunas representando diversas variáveis,
comparando seu crescimento.
Além das habilidades demonstradas nos níveis anteriores, neste
nível, os alunos da 8ª série:
• resolvem problemas envolvendo ângulos, inclusive utilizando a Lei
Angular de
Tales e aplicando o Teorema de Pitágoras;
• identificam propriedades comuns e diferenças entre figuras
bidimensionais e
tridimensionais, relacionando as últimas às suas planificações;
• calculam volume de paralelepípedo;
• calculam o perímetro de polígonos sem o apoio de malhas
quadriculadas;
• calculam ângulos centrais em uma circunferência dividida em partes
iguais;
• calculam o resultado de expressões envolvendo, além das quatro
operações,
números decimais (positivos e negativos, potências e raízes exatas);
• efetuam cálculos de divisão com números racionais (forma
fracionária e decimal simultaneamente);
• calculam expressões com numerais na forma decimal com
quantidades de casas diferentes;
• conseguem obter a média aritmética de um conjunto de valores;
• analisam um gráfico de linhas com seqüência de valores;
• estimam quantidades baseadas em gráficos de diversas formas;
• resolvem problemas:
o utilizando propriedades dos polígonos (número de diagonais, soma
de ângulos internos, valor de cada ângulo interno ou externo),
inclusive por meio de equação do 1º grau;
o envolvendo a conversão de m 3 em litro;
o que recaem em equação do 2º grau;
o de juros simples; e
o usando sistema de equações do primeiro grau.
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Fonte: www.inep.gov.br

