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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%, já 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 30% de acertos no protocolo 2019, são eles:
D24, D67, D27, D26, D19, D25 e D10 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 I
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 1
Atividade 4, 5 e 6
do Bloco de
Atividades 1
Atividade 7, 8 e 9
do Bloco de
Atividades 1

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

CORRELAÇÂO DAS MATRIZES SPAECE SAEB
D30 (SAEB) - Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.
D24 (SPAECE) - Fatorar e simplificar expressões algébricas.
D13 (SAEB) - Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.
D67 (SPAECE) - Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.
D34 (SAEB) - Identificar um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema.
D27 (SPAECE) - Resolver situação problema envolvendo sistema de equações do 1º grau.
D31 (SAEB) - Resolver problema que envolva equação do 2º grau.
D26 (SPAECE) - Resolver situação problema envolvendo equação do 2º grau.
D28 (SAEB) - Resolver problema que envolva porcentagem.
D19 (SPAECE) - Resolver problema envolvendo juros simples.
D33 (SAEB) - Identificar uma equação ou inequação do 1º grau que expressa um problema.
D25 (SPAECE) - Resolver situação problema que envolva equações de 1º grau.
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.

GRUPO I
SEMANA I
D30 (SAEB) - Calcular o valor numérico de uma expressão algébrica.
D24 (SPAECE) - Fatorar e simplificar expressões algébricas.
01- Esta fórmula, segundo critérios estéticos de algumas pessoas, dá o “peso” ideal de mulheres de 18 a 30 anos
em função da altura delas.
, sendo P é o “peso em kg” e A é a “altura em cm”.

Para uma mulher que tem “A = 170 cm”, tem o peso de:
(A) 56 kg.
(B) 60 kg.
(C) 65 kg.
(D) 67 kg.
GABARITO: item A.
Professor, peça aos alunos que identifiquem na fórmula, quais são as incógnitas relativas ao peso e altura
respectivamente. Ele deve ter a percepção que a substituição do número 170cm, será na incógnita “A”, correspondente à
altura.

02- A fórmula

serve para converter a temperatura Fahrenheit ( F) em Celsius ( C) ou vice-

versa.

O termômetro acusar
(A) 212 F.
(B) 237 F.
(C) 52 F.
(D) 100 F.

, o valor da temperatura em Fahrenheit ( F) é:

GABARITO: item A.
Professor, peça aos alunos que identifiquem na fórmula, quais são as incógnitas relativas as temperaturas em Celsius e
Fahrenheit. Ele deve ter a percepção que a substituição do número 100°, será na incógnita “T c”, correspondente à
temperatura Celsius.

Obs: Em todos os itens que avaliam o D24, é muito importante o professor trabalhar o conceito de fatoração de
polinômios, os produtos notáveis, a percepção do fator comum a ser colocado em evidência, multiplicação de monômios,
etc.

D13 (SAEB) - Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.
D67 (SPAECE) - Resolver problema envolvendo o cálculo de área de figuras planas.
03- Paulo ao construir a sua casa gostou da planta deste pátio.

Então, nesse pátio, a área ladrilhada é:
(A) 200 m².
(B) 148 m².
(C) 144 m².
(D) 52 m².
GABARITO: item B.
Professor, neste item onde é necessário o cálculo da área de retângulos, o professor deve fazer com que o aluno perceba
que a área ladrilhada é igual à área total, diminuída da área da piscina e da área do vestiário. A fórmula para o cálculo
da área do retângulo deve ser bem trabalhada neste item.
Área total: 20 x 10 = 200m²
Área piscina: 8 x 5 = 40m²
Área vestiário: 2 x 6 = 12m²
Área ladrilhada: 200 – 40 – 12 = 148m²

SEMANA II
D34 (SAEB) - Identificar um sistema de equações do 1º grau que expressa um problema.
D27 (SPAECE) - Resolver situação problema envolvendo sistema de equações do 1º grau.
04- Edson e Lília são donos de uma lojinha de conserto de computadores, eles compraram algumas peças para loja e
juntos pagaram R$ 320,00. Agora querem saber quanto cada um gastou. Sabe-se que Edson pagou o triplo de Lília. Qual
o valor que Lílian pagou?

(A) 80

(B) 106

(C) 160

(D) 240

GABARITO: item B.
Professor, neste item, o aluno deve relacionar que se Lílian gastou X reais, Edson gastou Y reais, respectivamente.
Ao ler “juntos pagaram R$ 320,00”, essa quantidade se refere à soma do valor gasto por Lílian e Edson. Daí,
conseguimos desenvolver a equação:
X + Y = 320
Ao ler, “Edson pagou o triplo de Lília”, o aluno deve interpretar que se ao valor de Lílian (Y) o Valor de Edson (X) é 3
vezes maior.Daí segue a segunda equação:
X = 3Y
Este problema pede a solução do sistema, que pode ser feita pelo método da substituição.
3y + y = 320
4y = 320
y = 80
05- Num estacionamento havia carros e motos, num total de 40 veículos e 140 rodas. Quantos carros e quantas motos
havia no estacionamento?
(A) 30 motos e 10 carros
(C) 20 carros e 20 motos

(B) 30 carros e 10 motos
(D) 25 carros e 15 moto

GABARITO: item B.
Professor, neste item, devemos relacionar as variáveis “carros” e “motos” com as incógnitas X e Y, respectivamente.
Ao ler “ num total de 40 veículos”, essa quantidade se refere à soma do número de carros com o número de motos. Daí
segue a primeira equação:
X + Y = 40
Ao ler “140 rodas”, este valor se refere ao número de rodas de cada carro (4X) somado ao número de rodas de cada
moto (2Y). Daí segue a segunda equação:
4X + 2Y = 140
Este problema pede a solução do sistema, que pode ser feita pelo método da substituição ou pelo método da soma das
equações, encontrando a solução do mesmo.

D31 (SAEB) - Resolver problema que envolva equação do 2º grau.
D26 (SPAECE) - Resolver situação problema envolvendo equação do 2º grau.
06- O custo total C, em milhares de reais, para se produzir x máquinas é dado pela expressão
C(x) = x² –2x + 10.
Se o custo total foi de 58 mil reais, então, o número de máquinas produzidas foi
(A) 6.
(B) 7.
(C) 8.
(D) 9.
GABARITO: item C.
Professor, neste item, o professor deve chamar a atenção para a substituição do valor do custo de produção C(X) pelo
seu valor dado (58). Ao substituir, o aluno deve ter atenção ao resolver a equação encontrada utilizando a fórmula
resolutiva de equações do 2º grau, onde uma das soluções encontradas é negativa (-6) e a outra é positiva (8), portanto,
a solução correta é 8, pois, é impossível ter um número de máquinas negativo.

SEMANA III
D28 (SAEB) - Resolver problema que envolva porcentagem.
D19 (SPAECE) - Resolver problema envolvendo juros simples.
07- (D19) José aplicou R$ 1.000,00 à taxa de juro simples de 4% ao mês durante 2 meses. Qual é o montante no fim dessa
aplicação?
(A) R$ 80,00
(B) R$ 1.008,00
(C) R$ 1.080,00
(D) R$ 1.800,00
GABARITO: item C.
Professor, cálculos de montantes envolvem álgebra e aritmética em um mesmo problema. Primeiramente calcula-se o
juro, utilizando a fórmula J = C.i.t (capital x taxa x tempo) gerado pela aplicação para, logo em seguida, calcular o
montante, soma do capital e juro dessa aplicação. Deve-se estar sempre atento, principalmente à taxa de juros, se
representa o valor mensal ou anual e observar também o período de aplicação. Advertir que para a taxa, usamos sua
representação decimal.

D33 (SAEB) - Identificar uma equação ou inequação do 1º grau que expressa um problema.
D25 (SPAECE) - Resolver situação problema que envolva equações de 1º grau.
08- Em uma cidade do Paraná, a corrida de táxi é cobrada da seguinte maneira: R$ 3,50 de bandeirada (valor
inicial mínimo estipulado para uma corrida), mais R$ 1,60 por quilômetro rodado. A fórmula que expressa o
valor C da corrida em X quilômetros é: C = 3,50 + 1,60x. Qual o valor que uma pessoa pagará por uma corrida
de 13 Km?
(A) R$ 5,10
(C) R$ 23,50
(B) R$ 20,08
(D) R$ 24,30
GABARITO: item D.
Professor, é importante trabalhar a leitura do problema com os alunos e sua transcrição para a linguagem matemática.
Notar que o valor a ser pago, é o resultado da substituição de 13km no lugar da incógnita x.

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.
09- (Prova Brasil). Numa cidade da Argentina, a temperatura era de 12ºC. Cinco horas depois, o termômetro
registrou – 7ºC. A variação da temperatura nessa cidade foi de:
(A) 5 ºC
(B) 7 ºC
(C) 12 ºC
(D) 19 ºC
GABARITO: item D.
Professor, é importante trabalhar que os alunos entendam a reta numérica dos números inteiros, que para sair
do 12 e chegar no -7, devemos andar 12 casas, chegando ao zero, e depois mais 7 casas, totalizando assim uma
variação de 19° C.

