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PRENDER

v Qualificando a ação escolar

Caro(a) professor(a),

Analisando os resultados do protocolo, observou-se que alguns descritores ainda não foram
completamente consolidados, apontando para uma disparidade em relação à aquisição de algumas
habilidades relacionadas aos Anos Iniciais e aos Anos Finais do Ensino Fundamental. Por isso,
mostrou-se necessário a estruturação de mais um material específico que venha a contribuir para as
práticas didático-pedagógicas dos professores em sala de aula.
Esta intervenção busca, ainda, potencializar o trabalho do professor com as avaliações externas
que serão realizadas em 2019, Saeb e SPAECE. Para tanto, seguindo os resultados do protocolo,
elencamos os descritores que ainda estão em situação crítica e muito crítica e os encaixamos em
uma rotina de três semanas, onde em cada semana são trabalhadas três questões de um determinado
descritor. Logo abaixo de cada questão, há o gabarito e as orientações metodológicas para auxiliá-lo
no trabalho proposto.
As atividades estão divididas em dois blocos: o Bloco 1 é direcionado ao Grupo 1 e contempla os
descritores muito críticos em que o acerto foi de no máximo 30% e o Bloco 2 é dirigido ao Grupo 2
e contempla os descritores críticos em que o acerto foi de no máximo 60%. Todos os descritores
apresentam a correlação com a matriz do Saeb.
Acreditamos em uma educação mais justa e igualitária; para tanto, contamos com a aceitação e o
compromisso em realizar as intervenções propostas, fortalecendo, assim, cada vez mais a qualidade
do processo de ensino-aprendizagem.

Bom trabalho!

ROTINA PARA O(A) PROFESSOR(A)
Professor, considerando o tempo pedagógico e reconhecendo a importância do planejamento para alinhar
PNLD, Plano de Metas e Cadernos de Práticas Pedagógicos, sugerimos, no quadro abaixo, uma rotina que
trabalha um bloco de descritores críticos que apresentaram até 60% de acertos no protocolo 2019, são eles:
D10, D21, D65, D17, D50 e D13 da matriz SPAECE. Propomos o trabalho pontual com este material para
sanar as dificuldades dos alunos nestas habilidades específicas. Salientamos que os descritores estão
correlacionados entre a matriz SPAECE e SAEB.

ROTINA GRUPO II
CRONOGRAMA
Semana 01
(30/09 a 04/10)
Semana 02
(07/10 a 11/10)
Semana 03
(14/10 a 18/10)

ATIVIDADES
Atividade 1, 2 e 3
do Bloco de
Atividades 2
Atividade 4, 5 e 6
do Bloco de
Atividades 2
Atividade 7, 8 e 9
do Bloco de
Atividades 2

ORIENTAÇÕES
Realizar as questões 1, 2 e 3 do Bloco de Atividades 2
de acordo com as orientações metodológicas
explicitadas em cada questão.
Realizar as questões 4, 5 e 6 do Bloco de Atividades 2
de acordo com as orientações metodológicas
explicitadas em cada questão.
Realizar as questões 7, 8 e 9 do Bloco de Atividades 2
de acordo com as orientações metodológicas
explicitadas em cada questão.

CORRELAÇÂO DAS MATRIZES SPAECE SAEB
D20 (SAEB) - Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação).
D10 (SPAECE) - Resolver problema com números inteiros envolvendo suas operações.

D27 (SAEB) - Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.
D21 (SPAECE) - Efetuar cálculos com números irracionais, utilizando suas propriedades.

D12 (SAEB) - Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas.
D65 (SPAECE) - Calcular o perímetro de figuras planas, numa situação problema.
D28(SAEB) - Resolver problema que envolva porcentagem.
D17(SPAECE) - Resolver situação problema utilizando porcentagem.
D10 (SAEB) - Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos.
D50 (SPAECE) - Resolver situação problema aplicando o Teorema de Pitágoras ou as demais relações métricas no
triângulo retângulo.
D21 (SAEB) - Reconhecer as diferentes representações de um número racional.
D13 (SPAECE) - Reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional, em situação-problema.

GRUPO II
SEMANA I
D20 (SAEB) - Resolver problema com números inteiros envolvendo as operações (adição, subtração, multiplicação,
divisão, potenciação).
D10 (SPAECE) - Resolver problema com números inteiros envolvendo suas operações.
01 – Na figura abaixo faz parte de um trecho do extrato bancário de Sr. Carlos.

Os valores dos saldos provisórios de A, B e C, são respectivamente:
(A) 0,00; + 600,00 e 400,00.
(B) 0,00; – 600,00 e – 400,00.
(C) + 800,00; + 200,00 e + 400,00. (D) – 800,00; + 500,00 e 0,00.
GABARITO: item B.
Professor,é importante que os alunos entendam a reta numérica dos números inteiros. Que eles não tenham dúvida
quanto a somar quando os sinais forem iguais (repetindo o sinal), e a subtrair quando os sinais forem diferentes (fica o
sinal do maior). Uma boa estratégia é utilizar analogias como débito e crédito, pagar ou receber, para diferencias
valores negativos de positivos.
02- Veja a expressão numérica abaixo.
O resultado dessa expressão é
(A) +120 (B) +80 (C) -60

(D) -160

GABARITO: item D.
Professor,é importante que os alunos entendam a reta numérica dos números inteiros. Que eles não tenham dúvida
quanto a somar quando os sinais forem iguais (repetindo o sinal), e a subtrair quando os sinais forem diferentes (fica o
sinal do maior). Uma boa estratégia é utilizar analogias como débito e crédito, pagar ou receber, para diferencias
valores negativos de positivos.
D27 (SAEB) - Efetuar cálculos simples com valores aproximados de radicais.
D21 (SPAECE) - Efetuar cálculos com números irracionais, utilizando suas propriedades.
03- João tem um terreno retangular como indicado na figura abaixo.

Sabendo que ele vai cercar com duas cordas o terreno para estacionamento. Quantos metros de cordas serão necessários,
aproximadamente:
(A) 53,4 metros.
(B) 63,4 metros.

(C) 78, 4 metros.
(D) 153,25 metros.
GABARITO: item C.
Professor, deve-se primeiro retomar a ideia de perímetro (soma de todos os lados), propriedade dos retângulos ( lados
opostos iguais) e frisar que será dado duas voltas no terreno.
O aluno deve ter atenção na soma entre os fatores:
9√2 + 5√2 ≠ 14√4
9√2 + 5√2 = 14√2
Soma apenas o que esta fora da raiz, conservando o radical.
Resolução: 9√2 + 5√2 + 9√2 + 5√2 = 28√2 (Os alunos devem ter noção que √2 é aproximadamente 1,4)
Logo, 28√2 = 28. 1,4 = 39,2m,
Como será duas voltas: 39,2. 2 = 78,4 metros.

SEMANA II
D12 (SAEB) - Resolver problema envolvendo o cálculo de perímetro de figuras planas.
D65 (SPAECE) - Calcular o perímetro de figuras planas, numa situação problema.
04- Na chácara do Sr. José será cercado um canteiro circular de raio 2 metros para proteger dos animais domésticos.

Considere
(A) 9,76 m.

. Diante do exposto, a quantidade de metros de tela gastos aproximadamente, para cercá-lo é:
(B) 10,54 m. (C) 6,28 m. (D) 12,56 m.

GABARITO: item D.
Professor, é importante que seja retomado com os alunos a forma de calcular o perímetro das principais figuras
geométricas, neste caso temos o comprimento da circunferência, C=2.π.r. Deixe bem claro, que o perímetro de um
círculo é o comprimento da circunferência; substitua π por 3,14 como indicado e como curiosidade mostre a seus alunos
que encontramos este número irracional sempre que dividimos o comprimento de uma circunferência pelo seu diâmetro.
05- Uma pessoa pretende colocar meio fio em torno de uma praça circular de raio é 20m. Sendo que o contorno da praça
pode ser calculado pela seguinte expressão:
, onde R é o raio e considere
.

A medida do contorno da praça é:
(A) 50 m. (B) 100 m. (C) 40 m.
GABARITO: item D.

(D) 120 m.

Professor, é importante que seja retomado com os alunos a forma de calcular o perímetro das principais figuras
geométricas, neste caso temos o comprimento da circunferência. Utilize a fórmula dada, descrevendo o que significa o π
e o r.
D28 (SAEB) - Resolver problema que envolva porcentagem.
D17 (SPAECE) - Resolver situação problema utilizando porcentagem.
06- (PROVA BRASIL). Distribuímos 120 cadernos entre as 20 crianças da 1ª série de uma escola. O número de cadernos
que cada criança recebeu corresponde a que porcentagem do total de cadernos?
(A) 5%

(B) 10%

(C) 15%

(D) 20

GABARITO: item D.
Professor, fique atento ao comando desse problema que questiona a porcentagem correspondente ao número de
cadernos que cada aluno recebeu em relação ao total. Inicialmente o aluno deve descobrir a quantidade de cadernos que
cada aluno detém, para isso, basta dividir a totalidade pelo número de alunos. Em seguida, o resultado deve ser divido
pelo total de cadernos para obter a porcentagem desejada no comando. Novamente, a simplificação de frações é
avaliada nesse item, assim como, o reconhecimento de uma fração em termos percentuais.

SEMANA III
D10 (SAEB) - Utilizar relações métricas do triângulo retângulo para resolver problemas significativos.
D50 (SPAECE) - Resolver situação problema aplicando o Teorema de Pitágoras ou as demais relações métricas no
triângulo retângulo.
07- Uma torre tem 20 m de altura e uma pomba voou em linha reta do seu topo até o ponto M. A distância do centro da
base do monumento até o ponto M é igual a 15m, como mostra a ilustração abaixo.

A distância percorrida por essa pomba, em metros, é igual a
A) 15
B) 20
C) 25
D) 35
GABARITO: item C.
Professor, neste problema, envolvendo o teorema de Pitágoras, deve-se orientar os alunos a reconhecerem o triângulo
retângulo, bem como o nome que cada lado recebe (hipotenusa e catetos). Frise que a hipotenusa esta de frente para o
ângulo de 90°, portanto, também será o maior lado. Lembrando que,
“A hipotenusa ao quadrado é igual a soma do quadrado dos catetos”. Teorema de Pitágoras.

08- Em um terreno plano e horizontal, um topógrafo marcou o ponto M a 9m do centro H da base de uma torre
vertical. A seguir, marcou um ponto N na semirreta oposta de HM, a 16m de H, observando que os pontos M, N e
o pico da torre determinam um triângulo retângulo. Qual a altura da torre?

(A) 9m
(B) 12m
(C) 16m
(D) 25m
GABARITO: item B.
Professor, neste problema, deve-se revisar todos as relações métricas no triângulo retângulo, principalmente as
que envolvem as projeções dos catetos sobre a hipotenusa.

Como no problema queremos calcular a altura da torre utilizaremos h² = m.n, ou seja, a altura ao quadrado é
igual a multiplicação das projeções dos catetos.
h² = 9.16
h² = 144
h=
h = 12m
D21 (SAEB) - Reconhecer as diferentes representações de um número racional.
D13 (SPAECE) - Reconhecer diferentes representações de um mesmo número racional, em situação-problema.
09- O número 0,075 é melhor representado pela fração irredutível:
(A)

(B)

(C)

(D)

GABARITO: item B.
Professor, deve-se deixar bem claro que todo número decimal, pode ser representado como uma fração, onde o
numerador é representado a partir do primeiro número diferente de zero, da esquerda para a direita, dividido
por 1 acrescentado do número de casas decimais que o número tiver. Ex: Vejamos o número 0,0305.
Numerador : 305 ( o três é o primeiro número diferente de zero, da esquerda para a direita)
Denominador: 10000 (acrescentamos 4 zeros, pois o número tem 4 casas decimais)
Logo, teremos
Na questão:

.

(Devemos simplificar por 25) =

