
09/04/18	

1	

O	planejamento	e	a	
avaliação	do	ensino	de	

Matemática	
Elaborando	questões	para	avaliações	de	Matemática		

Ê  Como	 são	 elaboradas	 as	 questões	 das	 avaliações	 de	
matemática?	O	que	elas	pretendem	avaliar?	

Ê  Quais	 pressupostos	 teórico-metodológicos	 utilizam-se	 os	
educadores-avaliadores	 para	 nortear	 suas	 escolhas	 ao	
confeccionar	um	instrumento	avaliativo	em	Matemática?	

Ê  Quais	 são	 critérios	 estabelecidos	 pelo	 educador-avaliador	
ao	corrigir	uma	avaliação	de	Matemática?	

Ê  Qual	 o	 papel	 dos	 erros	 e	 como	 o	 educador-avaliador	 os	
utiliza	em	sua	prática	pedagógica?	

Para	elaborar,	fique	atento	a:	

Ê  Comunicação	 eficiente:	 linguagem	 clara	 e	 objetiva,	
vocabulário	apropriado	aos	conteúdos;	

Ê  Metodologia	 de	 ensino:	 o	 que	 se	 avalia	 é	 uma	
aprendizagem	 memorizada,	 uma	 aprendizagem	
compreensiva	ou	uma	aprendizagem	crítica.	



09/04/18	

2	

Ê  Concepção	 de	 aprendizagem,	 conhecimento	 ou	 saberes:	
avaliam-se	 os	 conhecimentos	 conceituais	 e	 factuais	
(saber),	 as	 habilidades	 de	 lidar	 com	esses	 conhecimentos	
(saber	 fazer)	 ou	 a	 competência	 de	 uti l izá-los	
eficientemente	(fazer);		

Ê  didática:	que	estrutura	a	questão	deve	ter,	que	elementos	
devem	 ser	 informados	 ao	 avaliando,	 como	 tornar	 a	
questão	 atrativa	 para	 que	 haja	 empenho	 em	 responder,	
que	 nível	 de	 complexidade	 a	 questão	 deve	 ter,	 como	
torná-la	 básica,	 mais	 compreensiva,	 evitando-se	 o	
supérfluo	cansativo	e	enfadonho;	

Etapas	na	elaboração	de	questões	

Ê  A	 primeira	 etapa	 consiste	 no	 delineamento	 da	matriz	 de	
referência	da	avaliação.	

Ê  A	 segunda	 etapa	 consiste	 em	 decidir	 qual	 é	 o	 tipo	 de	
questão	 mais	 adequado	 tanto	 à	 natureza	 do	 conteúdo	
quanto	à	complexidade	da	habilidade.	

Ê  Na	terceira	etapa,	definido	o	tipo	de	questão,	o	elaborador	
cria	sua	estrutura	a	partir	da	problematização.	

Ê  Na	quarta	etapa,	o	professor	redige	a	instrução.	

Ê  Na	quinta	etapa,	redigir	o	enunciado.	

Ê  Na	sexta	etapa,	revise	a	questão	elaborada.	

Tipos	de	Questões	

Ê  Múltipla	Escolha;	

Ê  Resposta	Curta;	

Ê  Verdadeiro/Falso;	

Ê  Correspondência;	

Ê  Numérica;	

Ê  Discursiva;	

Múltipla	Escolha	

Ê  Questão	de	resposta	única		

Ê  Questão	de	resposta	múltipla	

Ê  Questão	de	asserção	e	razão	

Ê  Questão	de	Afrimação	Incompleta	

Ê  Questão	de	interpretação	

Ê  Questão	de	foco	negativo	

Ê  Questão	de	alternativas	constantes	

Questão	de	resposta	única:	

Ê  Enuncia o problema ou a situação problema na 
forma de pergunta e apresenta as alternativas de 
resposta.	
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Questão	de	resposta	múltipla:	

Ê  apresenta	 uma	 situação	
contextualizada	 com	
afirmativas	pertinentes	a	
ela.	 A	 seguir,	 enuncia	 o	
problema	 ou	 situação	
problema	 na	 forma	 de	
pergunta	 ou	 afirmação	
incompleta	 e	 apresenta	
uma	chave	de	resposta.	

Questão	de	asserção	e	razão:	

Questão	de	afirmação	incompleta	 Questão	de	interpretação:	

Questão	de	foco	negativo:	 Questão	de	alternativas	constantes	
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