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Parecer sobre a Prova de Aferição de Matemática 

1º Ciclo do Ensino Básico — 2007 
 
 
 
 
 
 
Nota prévia 
 

Este parecer é resultado da análise feita à prova de aferição do 1.º ciclo e não teve em 

conta os critérios de correcção. 

O documento está organizado nos seguintes pontos: 

 — Estrutura e organização da prova 

 — Conteúdos avaliados 

 — Correcção, clareza e dependência das questões 

 — Outros aspectos 

 — Conclusão.  

 
 
 
 
Sobre a estrutura e organização da prova 
 

A estrutura e organização da prova segue o modelo habitual de provas de aferição de 

outros anos. Em nosso entender esta estrutura é desfavorável, tanto do ponto de vista 

do grau de dificuldade das questões, como dos conteúdos avaliados ou da natureza das 

questões. Não é perceptível o critério que presidiu à organização das questões. Ao 

aluno é pedido que salte de um conteúdo temático para outro, de uma questão de 

cálculo de resposta única e curta para um problema, sem se entender qual foi o critério 

organizativo que presidiu à organização das questões. Parece-nos que será interessante 

uma estrutura do tipo: 

— questões de compreensão rápida, resposta curta e imediata, sem necessidade 

de explicação dos procedimentos; 

Fernando Marques
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— questões de nível mais elaborado, tanto do ponto de vista da compreensão 

como da construção  da resposta, que deverão exigir explicitação e/ou 

justificação do raciocínio. 

 

Na primeira parte, seriam avaliados aspectos ao nível das destrezas e procedimentos 

matemáticos. Na segunda, aspectos de competências mais abrangentes, que envolvem e 

articulam capacidades diversas e conhecimentos mais amplos. 

 

 

 

 

Conteúdos avaliados 
 

De acordo com as indicações divulgadas, a prova foi concebida para incidir sobre 

conteúdos dos quatro temas do Currículo Nacional e sobre capacidades de Resolução 

de Problemas, Raciocínio Matemático e Comunicação. A classificação dos itens nestas 

categorias não é simples nem consensual, por isso não faremos essa análise. 

Consideramos que essa matriz classificativa devia ser pública para que pudesse ser 

analisada e comentada. Os autores da prova deveriam explicitar a sua opção de 

incidência preferencial para cada uma das questões propostas. 

Apesar das indicações referidas, optámos por fazer uma análise com base nas 

orientações do programa do 1º Ciclo. Sabemos que os dois documentos são 

compatíveis e preferimos fazer uma análise do conteúdo da prova tendo por base o 

programa. De acordo com a nossa análise, os conteúdos avaliados podem ser 

classificados em 5 categorias, de acordo com os três Blocos do programa do 1º ciclo, e 

as duas orientações gerais sobre Recolha e Tratamento de Dados e Resolução de 

Problemas. Os três blocos são indicados pelas suas iniciais: Números e Operações, 

Grandezas e Medidas e Forma e Espaço. As duas orientações pelas iniciais T.D. e R.P. 

Segundo a nossa apreciação, a distribuição dos itens pelas 5 categorias é a seguinte: 
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parte A 

 1.1 1.2 2 3 4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7 8.1 8.2 
N.O.  ×   ×         
G.M. ×          ×   
F.E.    ×        × × 
T.D.      × × × × ×    
R.P.   ×     ×      

 

parte B 

 9 10 11.1 11.2 12 13 14 15.1 15.2 16 17 18 19 20 
N.O. ×  × ×  × ×   ×   × × 
G.M.  ×      × ×    ×  
F.E.        ×   × ×   
T.D.               
R.P.    × ×  ×  ×    ×  
 
 
Esta distribuição permite obter as seguintes percentagens de incidência das 27 

perguntas: 

 Números e Operações — 37 % 

 Grandezas e Medidas — 22% 

 Forma e Espaço — 22% 

 Recolha e Tratamento de Dados — 18,5% 

 Resolução de Problemas — 26% 

 

 

Considerando os 3 Blocos do programa do 1º ciclo, os conteúdos avaliados são 

maioritariamente referentes ao Bloco Números e Operações, com fraca incidência nos 

Blocos Grandezas e Medidas e Forma e Espaço. 

Embora seja compreensível esta seriação, visto que é conhecida a preferência que os 

professores dão ao trabalho sobre os números e as operações, seria desejável que o 

segundo e o terceiro blocos tivessem uma expressão bastante mais significativa. 

Claro que é também reconhecida por nós a dificuldade em avaliar por escrito, ao nível 

do 4º ano, conhecimentos e capacidades ligados às grandezas e medidas e à geometria. 



 

Parecer da APM – Prova de Aferição do 1º ciclo – 2007  Página 4 de 6 

Esta dificuldade levanta-nos a questão do valor da avaliação através de instrumentos 

do tipo teste, neste nível de ensino. Se pensarmos que a geometria é o assunto mais 

desprotegido, desvalorizado e mal trabalhado nos primeiros anos, certamente que não 

será com provas de aferição como esta que se poderão dar indicações aos professores 

para reorientar o seu trabalho. 

 

 

Um outro aspecto muito relevante para nós é que a maior parte das questões incide 

principalmente em competências de leitura e interpretação, sendo as competências 

matemáticas envolvidas de nível muito elementar. Parece-nos exagerado recorrer a um 

texto longo para avaliar aspectos matemáticos tão elementares. 

Este comentário pretende valorizar o recurso a questões simples e directas, como por 

exemplo questões de rapidez de cálculo em tempo muito curto e que seriam 

perfeitamente avaliáveis numa prova escrita. Em nosso entender, este tipo de destrezas 

exigem um trabalho continuado por parte dos professores, têm sido muito desprezadas 

no ensino e são facilmente avaliáveis. Para isso bastava que uma primeira parte da 

prova fosse realizada num período de tempo muito curto e na forma de destacável. Este 

destacável insere-se perfeitamente na primeira parte que sugerimos de questões de 

compreensão rápida, resposta curta e imediata. Claro que esta primeira parte 

contemplaria ainda outro tipo de questões de cálculo, já sem controle de tempo, e 

também questões sobre os outros temas. 

 

Um aspecto que nos parece mal conseguido é o pedido de explicação numa das 

questões, a pergunta 9. O cálculo pedido é demasiado simples para pedir aos alunos 

para explicar como fizeram. Há outras questões com perguntas da mesma natureza e 

em que não se pede aos alunos que expliquem como obtiveram a resposta. Em nosso 

entender, nas outras questões a opção de não pedir explicação é a correcta. 

Um aspecto positivo na concepção das questões propostas é que várias são construídas 

sobre contextos familiares e significativos para os alunos. É de realçar esta 

preocupação que pretende dar algumas indicações aos professores sobre uma 

orientação fundamental para o ensino da Matemática em qualquer nível de ensino. 
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Correcção, clareza e dependência das questões 
 

A questão 3. está orientada apenas para o conhecimento de nomes. As várias hipóteses 

de escolha, misturando designações de figuras planas e de figuras no espaço, parece-

nos mal elaborada. A nomenclatura é um aspecto que consideramos de menor 

importância no trabalho em geometria.  

A questão 5.3 tem uma clareza duvidosa. A frase “O gráfico seguinte mostra como os 

mesmos alunos são distribuídos por três actividades à 5ª feira” pode induzir o aluno a 

pensar que nesse dia decorrem apenas três actividades quando se está a falar de quatro. 

Uma formulação mais adequada seria: “O gráfico seguinte mostra como os mesmos 

alunos são distribuídos por três das quatro actividades à 5ª feira”. 

A dependência que existe entre o texto da página anterior e a pergunta 5.3 poderá ter 

criado problemas aos alunos. Apesar da pergunta estar indicada com 2 números e de 

todas as perguntas da questão 5 estarem nas páginas 8 e 9, os alunos podem não ter 

percebido com facilidade a dependência da pergunta 5.3 relativamente à pergunta 5.1. 

Situação idêntica se passa com a questão 6.2. que recorre ao texto do grupo 6. e que 

está em páginas diferentes. É de ressaltar, aqui também, a preocupação de estarem em 

páginas par e ímpar. Em nosso entender, será desejável que nestes casos todas as 

perguntas que dependem de um mesmo texto inicial estejam na mesma página.  

A questão 20. volta a ter uma interpretação dúbia, sendo em nossa opinião de admitir 

mais do que uma resposta correcta. A frase “número, aproximado, de pessoas que 

vivem nestas duas localidades” tanto pode admitir como resposta o valor aproximado 

da soma das populações de cada uma das localidades, como o valor aproximado de 

cada uma delas isoladamente. Todos estes valores estão entre as respostas apresentadas 

e nada indica que os alunos só podem assinalar um dos números. Os critérios de 

classificação consideram apenas uma resposta certa.  

 

Do ponto de vista da correcção matemática consideramos que as outras questões estão 

correctas. 
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Outros aspectos 

 

Uma análise comparativa breve com as provas de anos anteriores permite concluir que 

foi usado na questão 5. um pictograma exactamente igual ao do ano anterior. Este facto 

não é muito correcto, ainda mais quando é sabido que muitos professores fizeram 

maratonas de preparação para a prova usando os testes dos anos anteriores. 

A prova tem algumas aspectos e questões interessantes. Por exemplo, o texto da 

questão 6., embora este pudesse estar mais bem aproveitado. Igualmente para as 

questões 8. e 10. 

 

 

Conclusão 
 

Em conclusão parece-nos que a prova mantém a orientação de anos anteriores, mas não 

evoluiu. Seria desejável que tal acontecesse e que fossem mais valorizados os aspectos 

já referidos, mesmo que para isso a estrutura e o tipo de materiais usados fossem 

diferentes. 

Com este tipo de provas de aferição continua assim a ficar de fora a avaliação de 

aspectos muito importantes de competência matemática e que, reconhecidamente, não 

são fáceis ou mesmo possíveis de avaliar numa prova escrita. Para além dos aspectos 

de conteúdo já referidos, também a comunicação oral fica excluída deste tipo de prova. 

Mas há então que assumir que as provas de aferição são apenas um indicador de 

avaliação do sistema, não o único, como se pretende fazer crer e como a máquina 

burocrática, montada para estas provas, tem tentado passar. 

Ficam-nos assim algumas dúvidas sobre as informações recolhidas por esta prova e 

sobre a sua utilidade para a evolução do ensino da matemática. Gostaríamos que se 

caminhasse para provas mais completas e exigentes, mas cuja aplicação não 

comprometesse professores que trabalham em condições tão diferentes. 

 

30 de Junho de 2007 

 A Direcção da Associação de Professores de Matemática 




