
GUIA DE APOIO PEDAGÓGICO AO PROFESSOR 

MATEMÁTICA  

 

 

  

 

  

 

 

A Secretaria de Estado de Educação e do Esporte do Paraná (Seed-PR), visando ao fortalecimento da prática 

pedagógica e com base no Referencial Curricular do Paraná e na Matriz de Referência da Prova Brasil, documentos que norteiam 

as avaliações do Sistema de Avaliação da Aprendizagem do Estado, apresenta o Guia Pedagógico, destinado aos professores do 

5º ano do Ensino Fundamental como possibilidade de trabalho nas redes municipais de ensino. 

O Guia Pedagógico, por meio das possibilidades de encaminhamentos metodológicos e dos itens elaborados e 

comentados, objetiva subsidiar o trabalho pedagógico do professor em sala de aula, na perspectiva de auxiliar na melhoria da 

qualidade do ensino e da aprendizagem dos estudantes, considerando a educação integral de forma humanizada.  

 Esperamos que as atividades propostas neste Guia, aliadas ao seu empenho e dedicação, fortaleçam sua prática 

pedagógica em sala de aula. 

 

, 
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MATRIZ DE REFERÊNCIA  

  

   A Matriz de Referência de Matemática do Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Paraná é 

composta   por quatro eixos, que são as unidades temáticas do Referencial Curricular do Paraná, sendo eles:  

I. Espaço e Forma; 

II. Grandezas e Medidas; 

III. Números e Álgebra;  

IV. Tratamento da Informação. 

 

MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA: TÓPICOS E SEUS DESCRITORES 

5º ano – ENSINO FUNDAMENTAL - 1ª edição 2021 

TÓPICOS  
DESCRITORES 

I - Espaço e Forma D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras 

tridimensionais com suas planificações. 

 

II - Números e Álgebra 

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. 

D17 - Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 
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III - Tratamento da Informação D27 - Ler informações e dados apresentados em tabelas. 

D28 - Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de colunas). 

 

 

 

TÓPICO I 

UNIDADE TEMÁTICA - ESPAÇO E FORMA 

 

D2 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras 

tridimensionais com suas planificações. 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Diferenciar um sólido com faces, arestas e vértices (poliedro) de corpos redondos (cilindro, cone e esfera) pelas suas 

características; 

● Compor e decompor figuras; 

● Reconhecer semelhanças e diferenças entre superfícies planas e arredondadas, formas das faces, simetrias; 

● Reconhecer os elementos que compõem as figuras (faces, arestas, vértices, ângulos). 
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TÓPICO II 

UNIDADE TEMÁTICA - NÚMEROS E ÁLGEBRA 

 

D13 – Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e 

trocas na base 10 e princípio do valor posicional.  

  Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Explorar situações em que ele perceba que cada agrupamento de 10 unidades, 10 dezenas, 10 centenas etc.   

 requer uma troca do algarismo no número na posição correspondente à unidade, dezena, centena etc. 

  

  D14 – Identificar a localização de números naturais na reta numérica.  

 Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Compreender a representação geométrica dos números naturais em uma reta numerada e também a representação como 

um conjunto de elementos ordenados, organizados em uma sequência crescente, que possui um primeiro elemento, mas 

não tem último elemento. 

 

 D17 – Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 

 Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

●   Resolver operações de adição e subtração com números naturais de mesma ordem ou de ordens diferentes, variando a 

quantidade de ordens, intercalando zeros com zeros finais, usando estratégias pessoais e técnicas operatórias convencionais, 

com compreensão dos processos nelas envolvidos. 
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TÓPICO III 

 UNIDADE TEMÁTICA - TRATAMENTO DA INFORMAÇÃO 

 

D27 – Ler informações e dados apresentados em tabelas.  

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Ler, analisar e interpretar informações e dados apresentados em tabelas. 

 

D28 – Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de colunas). 

 Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Ler, analisar e interpretar informações e dados apresentados em gráficos. 

 

Com o objetivo de colaborar no trabalho com os descritores da Prova Paraná e fortalecer o processo de ensino-

aprendizagem, seguem algumas sugestões metodológicas e exemplos de atividades. 

 

   Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor:  

D2 - Identificar propriedades comuns e diferenças entre poliedros e corpos redondos, relacionando figuras tridimensionais 

com suas planificações. 

Conteúdos:  

Figuras geométricas espaciais: prismas e pirâmides - classificação e planificações. 
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Figuras geométricas espaciais: corpos redondos - classificação. 

Habilidade:  

Identificar as características que diferenciam os poliedros (prismas, pirâmides) e corpos redondos. 

Classificar figuras geométricas espaciais de acordo com as seguintes categorias: prismas, pirâmides e corpos redondos. 

Associar prismas e pirâmides a suas planificações e analisar, nomear e comparar seus atributos, estabelecendo relações 

entre as representações planas e espaciais. 

 

Professor, este descritor busca avaliar a capacidade de o estudante distinguir, por meio de suas características, um sólido 

composto de faces, arestas e vértices (poliedros) de corpos redondos (cilindro, cone e esfera).  Tal distinção é realizada através da 

visualização dos objetos que os representam, baseando-se no reconhecimento de cada componente (faces, arestas, vértices e 

ângulos), tanto do poliedro quanto dos corpos redondos, considerando, também, a forma planificada dos respectivos sólidos. 

Quanto às planificações, é importante destacar para o aluno que a esfera não tem uma planificação. Ou seja, não é possível 

cortá-la e depois tentar colocá-la no plano sem deformar, esticar ou dobrar. 

Essas habilidades são avaliadas por meio de situações-problema contextualizadas, que envolvem a composição e 

decomposição de figuras, reconhecimento de semelhanças e diferenças entre superfícies planas e arredondadas, formas das faces, 

simetrias, além do reconhecimento de elementos que compõem essas figuras (faces, arestas, vértices, ângulos). 

Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Plano de aula - Agrupando sólidos. Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/265/agrupando-

solidos>. 
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● Plano de Trabalho – Geometria. Disponível em: 

<http://www.piraquara.pr.gov.br/aprefeitura/secretariaseorgaos/educacao/uploadAddress/1_PTD_GEOMETRIA_4

_ANO%5B1754%5D.pdf>. 

● Jogo de Cartas de associação. Disponível em: <https://mid-educacao.curitiba.pr.gov.br/2017/6/pdf/00143153.pdf>. 

● Jogo da velha com figuras geométricas. Disponível em:  

<https://mid-educacao.curitiba.pr.gov.br/2017/6/pdf/00143154.pdf>. 

Para o ensino remoto, além das atividades (exercícios), os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis,  jogos e 

simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades devem ser 

adaptadas de acordo com a realidade dos alunos. 

1. Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e 

estudantes: 

● Jogo Formas Geométricas. Disponível em: 

<http://www.escolagames.com.br/jogos/formasGeometricas/?deviceType=computer>. 

● Propriedades dos Sólidos. Disponível em: <https://www.matific.com/bra/pt-br/home/maths-activities/5%C2%BA-ano/tema-i-

espa%C3%A7o-e-forma/d2/?name=prova%20brasil%20-%20descritores&type=curriculum>. 

● Jogos das formas geométricas. Disponível em: 

 <https://wordwall.net/pt-br/community/jogos-das-formas-geom%C3%A9tricas>.  

 

 

 

7

http://www.piraquara.pr.gov.br/aprefeitura/secretariaseorgaos/educacao/uploadAddress/1_PTD_GEOMETRIA_4_ANO%5B1754%5D.pdf
http://www.piraquara.pr.gov.br/aprefeitura/secretariaseorgaos/educacao/uploadAddress/1_PTD_GEOMETRIA_4_ANO%5B1754%5D.pdf
https://mid-educacao.curitiba.pr.gov.br/2017/6/pdf/00143153.pdf
https://mid-educacao.curitiba.pr.gov.br/2017/6/pdf/00143154.pdf
http://www.escolagames.com.br/jogos/formasGeometricas/?deviceType=computer
https://www.matific.com/bra/pt-br/home/maths-activities/5%C2%BA-ano/tema-i-espa%C3%A7o-e-forma/d2/?name=prova%20brasil%20-%20descritores&type=curriculum
https://www.matific.com/bra/pt-br/home/maths-activities/5%C2%BA-ano/tema-i-espa%C3%A7o-e-forma/d2/?name=prova%20brasil%20-%20descritores&type=curriculum
https://wordwall.net/pt-br/community/jogos-das-formas-geom%C3%A9tricas


Atividade 1: 

 

PARANÁ 2020 – Observe abaixo o molde da caixa de surpresas da festa de aniversário de Micaela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qual é o formato dessa caixa depois de montada? 

(A)      

 

(B)       
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(C)   

 

(D)          

  

 

Comentário 

Para solucionar este item, o estudante deverá perceber como ficará a caixa depois de montada, analisando a base da 

caixa, o formato e a quantidade de faces laterais. Deste modo, verificará que a caixa tem uma única base, que é quadrada, 

e tem também quatro faces laterais que são triângulos. Assim:  

A alternativa A é incorreta, porque tem uma base circular e uma única face lateral.  

A alternativa B não é correta, pois tem 4 faces laterais retangulares e duas faces (bases) quadradas.  

A alternativa C é incorreta, pois não tem base quadrada e não possui faces laterais triangulares.  

A alternativa D é a correta, pois tem uma base quadrada e quatro faces triangulares como a planificação mostrada no 

enunciado do item. 
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Atividade 2: 

Veja o sólido abaixo. 

 

 

 

 

 Uma das planificações desse sólido é: 

(A)     

  

(C)    

 

(B)      

 

(D)    
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Comentário 

Analisando o sólido e as planificações das alternativas, verificamos que, de acordo com a quantidade de faces 

laterais e as possíveis posições das bases em relação às faces, a planificação que satisfaz a figura do sólido é a 

alternativa C. 

 
 

Atividade 3: 

 

PARANÁ 2019 - Observe o sólido geométrico representado abaixo.  

 

 

 

 

Uma das planificações desse sólido é 

 

(A)      
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    (B)     

 

 

(C)      

 

 

(D)     
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Comentário 

 

Para solucionar este item, o estudante deverá ter conhecimentos sobre geometria (figuras espaciais e suas 

planificações). Deverá visualizar a planificação do sólido geométrico e poderá abstrair a planificação dada em cada 

alternativa, verificando se, quando fechada, forma o paralelepípedo apresentado na figura, de forma que os quatro 

retângulos e os dois quadrados estejam na posição correta. Deste modo, verificará que a última planificação está de 

acordo com o sólido geométrico apresentado na figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a D. 

 

 

13



 

Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor:  

D13 - Reconhecer e utilizar características do sistema de numeração decimal, tais como agrupamentos e trocas na 

base 10 e princípio do valor posicional. 

Conteúdo:  

Números naturais: composição e decomposição. 

Agrupamentos e reagrupamentos: dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar e centena de milhar. 

Números racionais: valor posicional décimo, centésimo e milésimo. 

Números racionais na forma decimal: leitura, escrita e ordenação. 

Números racionais: composição e decomposição. 

Habilidade:  

Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número 

natural de até quatro ordens. 

Ler, escrever e ordenar números racionais na forma decimal com compreensão das principais características do 

sistema de numeração decimal, utilizando, como recursos, a composição e decomposição e a reta numérica. 

Ler, escrever e ordenar números naturais até a ordem das centenas de milhar com compreensão das principais 

características do sistema de numeração decimal. 
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Professor, sugerimos que no trabalho com os estudantes sobre o sistema de numeração decimal, sejam utilizadas 

situações reais vivenciadas pelo estudante em seu cotidiano. 

Deste modo, é necessário que ele junte quantidades diferentes, faça organização de números e manipule objetos, 

de modo a perceber que a posição que o algarismo ocupa no número faz toda diferença no valor.  

Os materiais manipuláveis, como ábaco, caixas com quantidades diferentes de objetos, material dourado, entre 

outros, podem ser utilizados para o trabalho com o sistema de numeração decimal em sala de aula presencial. 

Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Plano de aula - Sistema de numeração decimal e as fichas sobrepostas. Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/116/sistema-de-numeracao-decimal-e-as-fichas-sobrepostas#atividade>.  

● Plano de aula: Desvendando o Sistema de Numeração Decimal. Disponível em:  

<https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/5ano/matematica/desvendando-o-sistema-de-numeracao-

decimal/833?gclid=CjwKCAjw07qDBhBxEiwA6pPbHtGrnx7_JcBMwysWoLOyS2CrHX_vmdmHKUz-

NroUB9jRhdZp3EYdFhoCKqsQAvD_BwE>. 

● Vídeo: Resumo do sistema de numeração Decimal - Aula 1 - (histórico, agrupamentos base 10). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=oRTxO3yyR50>.  

           Para o ensino remoto, além das atividades (exercícios), os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos e 

simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades 

devem ser adaptadas de acordo com a realidade dos alunos. 

 Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e 

estudantes: 

● Jogo: Nunca 10. Disponível em: 

<https://www.educacaodinamica.com.br/ed/views/game_educativo.php?id=1&jogo=Nunca10>. 
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● Vídeo: Resumo do sistema de numeração Decimal - Aula 1 - (histórico, agrupamentos base 10). Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=oRTxO3yyR50>. 

● Notações de posição dos decimais. Disponível em: <https://br.ixl.com/math/5-ano/notacoes-de-posicao-dos-

decimais>.  

● Represente os decimais nas linhas de números. Disponível em: <https://br.ixl.com/math/5-ano/represente-os-

decimais-nas-linhas-de-numeros>.  

● Ordene os decimais. Disponível em: <https://br.ixl.com/math/5-ano/ordene-os-decimais>.  

 

Atividade 1:  

 

(SAEP 2013). O número 24.513 está representado no ábaco abaixo. 

 

O algarismo que se encontra nas unidades de milhar nesse ábaco é 

A. 5 

B. 4 

C. 3 

D. 2 
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           Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá ter conhecimento do valor posicional dos algarismos. Com este 

conhecimento deverá, primeiramente, compreender a posição dos algarismos nas torres do ábaco. Em seguida, deverá 

verificar qual é o algarismo representado pelas bolinhas em cada torre, contando-as. 
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Deste modo, o estudante verificará que a torre onde estão as unidades de milhar tem 4 bolinhas e, portanto, o algarismo 

que se encontra nas unidades de milhar nesse ábaco é 4. 

Assim, a alternativa correta é a B. 

  

Atividade 2: 

(SPAECE). Uma professora escreveu no quadro quatro números e perguntou: 

 

Esse número é 

A.   1 470 

B.   3 704 

C.   17 008 

D.   75 083 
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    Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá analisar cada uma das alternativas, verificando em qual delas o 

algarismo 7 vale 700. 

 

Portanto, no número 3704 o algarismo 7 vale 700. A alternativa B é a correta. 

 

 

Atividade 3: 

Numa farmácia, um medicamento foi embalado em caixas onde cabem 1000, 100, 10 e 1 unidades. O total de caixas 

utilizadas aparece na figura abaixo. 
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Quantas unidades desse medicamento foram embaladas? Marque a alternativa correta. 

A. 1234 

B. 2346 

C. 2364 

D. 2436 

 

Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá ter conhecimento sobre as 1000, 100, 10 e 1 unidades e saber adicioná-las 

corretamente. Poderá utilizar diferentes estratégias de adição, uma delas é adicionar as unidades de milhar, as centenas, as 

dezenas, as unidades e depois fazer a adição destes resultados. 

Deste modo: 

20



 1000 + 1000 = 2000 

 

100 + 100 + 100 = 300 

 

10 + 10 +10 +10 +10 +10 = 60 
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                                               1 + 1 + 1 + 1 = 4 

 

     Em seguida, deverá adicionar estes resultados: 2000 + 300 + 60 + 4 = 2364 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

     Portanto, a alternativa correta é a C. 

 

 

Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor:  

D14 - Identificar a localização de números naturais na reta numérica. 
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Conteúdo:  

Números naturais: localização na reta numérica e operações (adição, subtração e multiplicação). 

Habilidade: 

Estabelecer a relação entre números naturais e pontos da reta numérica para utilizá-la na ordenação dos números naturais 

e também na construção de fatos da adição e da subtração, relacionando-os com deslocamentos para a direita ou para 

a esquerda. 

 

Professor, sugerimos que no trabalho com os estudantes sobre os números naturais na reta numérica, sejam utilizadas 

situações reais vivenciadas pelo estudante em seu cotidiano. 

Deste modo, é necessário que ele análise e faça cálculos com sequências de números representados de forma semelhante à 

reta numérica, números adicionados seguindo uma sequência, como, por exemplo, em pistas de corrida, paradas de ônibus, fatos 

históricos representados em linha do tempo em sequência, entre outras.  

Materiais manipuláveis, como, por exemplo, jogos em trilhas a serem seguidas, réguas numeradas, cartazes, entre outros, 

podem ser utilizados para o trabalho com números naturais na reta numérica em sala de aula presencial. 

Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Plano de aula - Localizar números na reta numerada. Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/43/localizar-

numeros-na-reta-numerada>. 

● Plano de aula - Operações na reta numerada. Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/44/operacoes-na-

reta-numerada>. 

23

https://novaescola.org.br/plano-de-aula/43/localizar-numeros-na-reta-numerada
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/43/localizar-numeros-na-reta-numerada
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/44/operacoes-na-reta-numerada
https://novaescola.org.br/plano-de-aula/44/operacoes-na-reta-numerada


Para o ensino remoto, além dos exercícios, os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos e 

simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades 

devem ser adaptadas de acordo com a realidade dos alunos. 

Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e 

estudantes: 

● Represente os inteiros na linha de números. Disponível em: <https://br.ixl.com/math/5-ano/represente-os-inteiros-

na-linha-de-numeros>. 

● Vídeo: Reta numérica. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=DZmtvMJ5G5E>. 

 

Atividade 1: 

 

(SARESP). Construíram uma estrada que liga as cidades de “Felicidades” e “Alegria”. Existe um marco a cada 6 metros. 
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O valor do marco que está em branco é: 

A. 1 283 

B. 1 293 

C. 1 299 

D. 1 311 

 

    Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá considerar que entre um marco e outro na estrada há 6 metros, ou 

seja, o intervalo entre um marco e outro é 6. Isto quer dizer que para se obter a medida de cada marco é adicionado 6: 

1 281 + 6 = 1 287 

1 287 + 6 = 1 293 

1 293 + 6 = 1 299 

1 299 + 6 = 1 305, e assim por diante. 
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Deste modo, o marco que está faltando vale 1 293 e, portanto, a alternativa correta é a B. 

 

Atividade 2: 

(PROEB). Observe a reta numérica abaixo. Ela está dividida em partes iguais. 
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    Nessa reta, o ponto M representa a localização do número: 

A. 49 

B. 51 

C. 55 

D. 59 

 

     Comentário 

O estudante, para solucionar esta atividade, deverá, primeiro, descobrir o intervalo entre as marcações na reta numérica. 

Para isso, basta fazer a subtração entre dois números consecutivos, ou seja, que estão um após o outro. Deste modo, 

descobrirá o intervalo na reta numérica. Em seguida, para descobrir o valor de M, deverá fazer a adição deste valor ao 

50 marcado na reta. 

1º - Descobrindo o intervalo: 

35 - 30 = 5 

2º - Calculando o valor e M: 

50 + 5 = 55 
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Deste modo, M representa a localização do ponto cujo valor é 55 e, portanto, a alternativa C é a correta. 

 

 

Atividade 3: 

 

(SAEP 2013). A casa de Abner (A), Bruno (B) e Carlos (C) estão dispostos em uma sequência ordenada, como mostrado 

na figura a seguir. 
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  A casa de Carlos está localizada no número: 

A. 5 

B. 15  

C. 25 

D. 30 

 

 

 

Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá, primeiramente, encontrar o valor do intervalo entre as marcações na 

reta. Como na reta há várias marcações sem valor, e dois valores dados estão entre 4 marcações na reta, o estudante 

poderá verificar a diferença entre esses valores e dividir pela quantidade de espaços entre esses dois números, por 

exemplo, entre os números 0 e 20: 20 - 0 = 20. Entre esses dois números, há 4 espaços (intervalos) na reta. Então: 20 ÷ 

4 = 5. Isto quer dizer que o valor a cada intervalo na reta vale 5. Para descobrir o número onde está localizada a casa de 

Carlos, basta ir adicionando 5 até chegar à marcação C. Deste modo: 20 + 5 = 25 + 5 = 30. Assim, a casa de Carlos está 

localizada no número 30. 
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Portanto, a alternativa correta é a D. 

 

 

Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor:  

D17 - Calcular o resultado de uma adição ou subtração de números naturais. 
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Conteúdo:  

Problemas de adição e de subtração no conjunto dos números naturais. 

Problemas envolvendo duas ou mais operações no conjunto dos números naturais 

Algoritmos para adição e subtração no conjunto dos números naturais. 

Estratégias de cálculo: mental, algoritmos e estimativas. 

Habilidade: 

Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, 

como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 

Resolver e elaborar diferentes tipos de problemas (com números naturais) no contexto de jogos e brincadeiras, 

envolvendo uma ou mais operações, imagens/gráficos e desafios lógicos, a fim de desenvolver raciocínio dedutivo, 

princípios lógico-matemáticos e criação de estratégias. 

Resolver operações de adição (com e sem agrupamento e reagrupamento) e subtração (com e sem desagrupamento) 

envolvendo números naturais e expressos na forma decimal. 

  

Professor, esse descritor avalia a capacidade do estudante em realizar cálculos de adição e/ou subtração, envolvendo 

números naturais, utilizando várias estratégias de solução, com ou sem o uso do algoritmo. Assim, ele deverá compreender o 

conceito das operações de soma e subtração, suas propriedades, e se apropriar dos termos usados para denominá-las. 

As habilidades que podem ser avaliadas pelos alunos relacionam-se à resolução, pelos próprios estudantes, de operações 

de adição e subtração com números naturais de mesma ordem ou de ordens diferentes, variando a quantidade de ordens, 

intercalando zeros e com zeros finais, usando estratégias pessoais e técnicas operatórias convencionais, com compreensão dos 

processos nelas envolvidos 
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O conhecimento dos números e das operações é indispensável no cotidiano dos alunos. Os números estão 

presentes em situações diversas e são usados em cálculos, representações de medidas, localização para a identificação 

de objetos, acontecimentos e pessoas. 

Durante o processo de construção da aprendizagem é importante o uso de materiais concretos, jogos, além do 

estímulo do cálculo mental. 

Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Plano de aula - Solucionando problemas com adição e subtração de números naturais. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/823/solucionando-problemas-com-adicao-e-subtracao-de-numeros-

turais/sobre>. 

●  Adição e Subtração: Colecionando Objetos. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=55097>. 

Para o ensino remoto, além das atividades (exercícios), os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos e 

simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades devem ser 

adaptadas de acordo com a realidade dos alunos. 

Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e estudantes: 

● Jogos de adição e subtração. Disponível em: <https://www.cokitos.pt/tag/jogos-de-adicao-e-subtracao/>. 

● Jogo de Somar e Subtrair. Disponível em: <https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-

subtraca/>. 

● Jogos sobre Matemática. Disponível em: <https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/c/matematica>. 
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Atividade 1: 

 

PARANÁ 2020 - Observe a operação no quadro abaixo: 

 

 

 

Qual é o resultado dessa operação? 

A.  942 

B.  952 

C.  1 384 

D.  9 412 

 

Comentário: 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá armar e resolver a conta, usando o algoritmo da adição, com os números dados 

no enunciado: 

 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a opção B. 

  904 + 48 
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Atividade 2: 

PARANÁ 2020 - Observe a operação apresentada no quadro abaixo 

58 – 39 

 

O resultado dessa operação é 

A.   19 

B.   21 

C.   28 

D.   97 

 

Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá armar e resolver a conta, usando o algoritmo da subtração, com os números 

dados no enunciado: 

 

 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a opção A. 
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Atividade 3:  

 Observe no quadro o que a professora pede. Qual a resposta correta?  

 

 

 

  

A.  1000  

B.  1290  

C.  1826  

D.  2186  

 

Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá armar e resolver a conta, usando o algoritmo da subtração, com os 

números dados no enunciado. O estudante deve compreender que nas situações de subtração, o número maior deve 

estar acima do número de menor valor, bem como necessita entender a posição de cada algarismo no quadro de ordens, 

também chamado de Quadro Valor Lugar - QVL. Além disso, deve compreender a subtração com reagrupamento, 

realizando trocas com a ordem superior. 

    2 416 

       590 

    1 826         
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Portanto, a alternativa correta é a opção C. 

 

     Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor:  

D27 - Ler informações e dados apresentados em tabelas.  

Conteúdo:  

Leitura, interpretação e comparação de dados apresentados em tabelas simples e de dupla entrada e gráficos de colunas 

e pictóricos. 

Produção de textos síntese após análise de gráficos e tabelas. 

Pesquisa, organização, tratamento de dados e informações. 

Problemas envolvendo dados e informações. 

Habilidade:  

Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base 

em informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 

Realizar pesquisa envolvendo variáveis categóricas e numéricas e organizar dados coletados por meio de tabelas e 

gráficos de colunas simples ou agrupadas, com e sem uso de tecnologias digitais. 

Analisar as informações coletadas para concluir e comunicar, oralmente e por escrito, o resultado das suas pesquisas. 

Resolver problemas envolvendo dados estatísticos e informações das diferentes áreas do conhecimento para 

compreender aspectos da realidade social, cultural, política e econômica. 

Conhecer diferentes tipos de gráficos e tabelas. 
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Professor, por meio deste descritor busca-se avaliar a compreensão do estudante quanto à habilidade de leitura e 

interpretação de informações e dados apresentados em tabelas. Tais habilidades podem ser avaliadas por meio de 

situações-problema contextualizadas, em quais os dados estejam organizados em tabelas e cujas respostas encontram-

se nelas próprias. 

Assim, os estudantes devem estar aptos a ler e compreender informações em tabelas e interpretá-las. Para isso, é 

importante oportunizar a eles situações e vivências concretas de ensino que permitam a organização de informações para 

a construção de tabelas com temas contextualizados e de seu interesse. 

Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Plano de aula - Como organizar os dados de uma pesquisa? Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/940/como-organizar-os-dados-de-uma-pesquisa>. 

● Entendendo tabelas e gráficos. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=20854>. 

● Sugestão de aula para análise de gráficos e tabelas. Disponível em: 

<https://educador.brasilescola.uol.com.br/estrategias-ensino/sugestao-aula-para-analise-graficos-tabelas.htm>. 

● Plano de aula - Aprofundando o estudo de gráfico e tabelas. Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/1110/aprofundando-o-estudo-de-grafico-e-tabelas>. 

Para o ensino remoto, além das atividades (exercícios), os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos e 

simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades devem ser 

adaptadas de acordo com a realidade dos alunos. 

Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e estudantes: 
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● Brincando e aprendendo com gráficos e tabelas. Disponível em: <http://www.noas.com.br/educacao-

infantil/matematica/brincando-e-aprendendo-com-graficos-e-tabelas/>. 

● Quiz Gráficos e Tabelas. Disponível em: <https://wordwall.net/pt/resource/14107092/gr%C3%A1ficos-e-tabelas>. 

● Quiz por descritor. Disponível em: <https://profwarles.blogspot.com/2020/05/d27-quiz-por-descritor-

mat-5-ano-ef.html>. 

Atividade 1: 

 

Prova Brasil/SAEB - A tabela abaixo mostra as altitudes de algumas cidades, em relação ao nível do mar. Altitudes acima 

de 2.600 m provocam dor de cabeça e falta de ar nas pessoas que não estão acostumadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em qual dessas cidades as pessoas poderão sentir dor de cabeça e falta de ar devido à altitude? 
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A.  Rio de Janeiro 

B.  Cidade do México 

C.  São Paulo 

D.  Quito 

 

Comentário 

Nessa atividade, o estudante deverá ser capaz de ler e interpretar os dados e informações de uma tabela, relacionando 

as cidades com sua respectiva altitude. Por fim, deverá perceber qual a maior metragem de altitude, compreendendo que 

nesta as pessoas poderão sentir mais dor de cabeça, no caso do exemplo, cidade de Quito.  

 

Atividade 2: 

 

PROVA BRASIL 2009 - A tabela abaixo mostra a data de nascimento de quatro alunos. 

 

 

Nome 

Data de nascimento 

Dia Mês Ano 
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Márcia 07 Abril 1998 

Aléx 12 Abril 1998 

Samuel 26 Abril 1998 

Aline 15 Abril 1998 

  

De acordo com os dados apresentados, o mais jovem é  

A.  Márcia 

B.  Alex 

C.  Aline 

D.  Samuel 

 

  Comentário 

Para a realização desta atividade, além de ler e interpretar os dados e informações em uma tabela, o estudante também 

precisará ter domínio da habilidade de medidas de tempo, compreendendo que, para encontrar o aluno mais novo, terá 

primeiramente de verificar o ano, depois o mês e, por fim, o dia do nascimento. Nesta situação, o ano e o mês de nascimento 
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dos alunos são iguais, havendo a necessidade de perceber qual foi o último a nascer na lista de dias, considerando este o 

mais jovem. No caso, o aluno mais jovem é Samuel, pois foi o último a nascer.  

 

Atividade 3: 
 

Veja, abaixo, os preços de alguns brinquedos da loja Seta. 

LOJA SETA 

Lista de Preços 

Artigo Preço Unitário 

Bola R$ 4,10 

Carrinho R$ 4,80 

Jogo R$ 5,65 

Peteca R$ 2,95 

 

Dentre esses brinquedos qual é o mais caro? 

A. A bola. 

B. A peteca. 

C. O carrinho. 

D. O jogo. 
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Comentário 

Para a realização desta atividade, além de ler e interpretar os dados e informações em uma tabela, o estudante também 

precisará ter domínio do sistema monetário brasileiro. Além disso, também terá de compreender que o conceito de mais 

caro é o produto de maior valor, percebendo os valores de real e centavo em cada produto. No caso, o produto mais caro 

é o jogo, que possui maior valor. 

 

Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor:  

D28 - Ler informações e dados apresentados em gráficos (particularmente em gráficos de colunas). 

Conteúdo: 

Dados  

Tabelas 

Gráficos 

Habilidade: 

Analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos, com base em 

informações das diferentes áreas do conhecimento, e produzir texto com a síntese de sua análise. 

Interpretar dados estatísticos apresentados em textos, tabelas e gráficos (colunas ou linhas), referentes a outras áreas do 

conhecimento ou a outros contextos, como saúde e trânsito, e produzir textos com o objetivo de sintetizar conclusões. 
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Professor, sugerimos que, no trabalho com os estudantes sobre a leitura de informações e os dados 

apresentados em gráficos, sejam utilizadas situações reais vivenciadas pelo estudante em seu cotidiano. 

Esse é um assunto de grande relevância para o entendimento dos fatos nos dias de hoje. É fundamental que o 

professor trabalhe com gráficos em sala de aula. Há exemplos em profusão na mídia e os alunos devem ser fortemente 

estimulados a pesquisar e discutir em sala de aula gráficos obtidos em jornais, revistas, televisão e internet. Esse tipo 

de atividade é riquíssima para desenvolver a habilidade pretendida e para bem situar o estudante nos acontecimentos 

e problemas da atualidade. Sugere-se realizar atividades interdisciplinares com Língua Portuguesa para 

desenvolvimento de habilidades de interpretação de gráficos e tabelas e inferências de informações.  

Deste modo, é necessário que sejam utilizadas informações e dados disponíveis nas mais diversas mídias e também 

informações atuais e relevantes. Assim, o estudante poderá visualizar, ler e interpretar informações apresentadas em gráficos, em 

especial em gráficos de colunas.  

A utilização de materiais manipuláveis, tais como jornais, revistas, folders e cartazes sobre os mais variados temas, podem 

ser utilizados para a leitura, análise e interpretação de gráficos em sala de aula presencial. 

Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Plano de aula - Aprofundando o estudo de gráfico e tabelas. Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/1110/aprofundando-o-estudo-de-grafico-e-tabelas>.  

● Tipos de Gráficos. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=E4FwgMlnHSU>. 

● Aula explicativa 5º ano - Interpretação de gráficos e tabelas. Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=nAqGa37NeJI>.  

Para o ensino remoto, além dos exercícios, os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos e simuladores virtuais 

que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades devem ser adaptadas de acordo 

com a realidade dos alunos. 
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Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e 

estudantes: 

● Construtor de gráficos de colunas. Disponível em: <https://digital.aprendebrasil.com.br/IMP/51/MLA53/#>.  

● TABELAS E GRÁFICOS - O que são? Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Kwt92IO6DPs- 

YouTube>. 

 

Atividade 1: 

Os estudantes do 5º ano realizaram uma entrevista com quatro turmas da escola para verificar que profissões os 

estudantes desejam seguir futuramente. Observe o gráfico abaixo que representa o resultado dessa pesquisa. 

 

 
Nessa pesquisa, qual foi a profissão mais escolhida? 

A. Advogado 

B. Dentista 

C. Médico 

D. Professor 

44

https://digital.aprendebrasil.com.br/IMP/51/MLA53/
https://www.youtube.com/watch?v=Kwt92IO6DPs
https://www.youtube.com/watch?v=Kwt92IO6DPs


 

        Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá analisar cuidadosamente o gráfico. Além disso, deverá verificar que 

a profissão mais escolhida é aquela representada pela maior coluna, com maior porcentagem. Deste modo, verificará 

que a maior coluna, com 40%, é na profissão: professor. 

 
Portanto, a alternativa correta é a D. 

  

Atividade 2: 

 

(Saresp 2007). O gráfico abaixo mostra a quantidade de chuva em uma cidade nos meses de janeiro a junho. 
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Observando o gráfico, podemos afirmar que:  

A.   Janeiro foi o mês com a menor quantidade de chuva. 

B.   Em fevereiro choveu mais do que em abril. 

C.   A diferença entre a quantidade de chuva dos meses de março e de junho foi de 500 litros. 

D.   O mês de março foi o mês em que mais choveu. 

 

Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá analisar cuidadosamente o gráfico e também as alternativas dadas, 

procurando identificar qual delas é a verdadeira. Deste modo, verificará que: 
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Alternativa A: Janeiro foi o mês com a menor quantidade de chuva → o mês com a menor quantidade de chuva 

é o mês cuja coluna é menor, com o menor número de chuva. O mês com menor quantidade de 

chuva é junho e não janeiro. 

Alternativa B: Em fevereiro choveu mais do que em abril → como é possível verificar no gráfico, em fevereiro a 

quantidade de chuva é 600 litros e em abril a quantidade de chuva é 800 litros. Deste modo, em 

fevereiro houve menos chuva do que em abril e não mais chuva como diz na alternativa. 

Alternativa C: A diferença entre a quantidade de chuva dos meses de março e de junho foi de 500 litros → a 

quantidade de chuva em março foi 900 litros e em junho foi 300 litros. A diferença entre essas 

quantidades é: 900 - 300 = 600 litros; e não 500 litros como diz na alternativa. 

Alternativa D: O mês de março foi o mês em que mais choveu → analisando o gráfico é possível verificar que a 

maior quantidade de chuva foi de 900 litros e aconteceu realmente no mês de março. 

 

Portanto, a alternativa correta é a D. 

  

 

Atividade 3: 
 

(Projeto conseguir). A professora Márcia fez uma pesquisa para saber quais números de sapato calçam os seus alunos. 

Com o resultado montou junto com a turma um gráfico. Observe: 
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Nesta turma, qual o número de calçado mais comum? 

A. 33 

B. 34 

C. 35 

D. 36 
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     Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá verificar a quantidade de alunos que calçam cada número de sapato, 

meninos e meninas. 
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Deste modo, verificará que o número de sapato: 

33 - é calçado por: 1 menino + 2 meninas = 1 + 2 = 3 alunos 

34 - é calçado por: 5 meninos + 6 meninas = 5 + 6 = 11 alunos 

35 - é calçado por: 5 meninos + 4 meninas = 5 + 4 = 9 alunos 

36 - é calçado por: 3 meninos + 1 menina = 3 + 1 = 4 alunos 

Deste modo, é possível verificar que o calçado de número 34 é usado por um número maior de estudantes, 11 

estudantes e, portanto, o calçado mais comum. 

Assim, a alternativa correta é a B. 
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